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 هم 7 ما الى ا تامر لاجرلارظن

 .... يناثلا مكحلا

 قولو ارتوانابل نيا راهتشحا
 ثلاثا مكححلا

 ةضفلاو بفهذلا لامعتسا

 عبارلا مكحلا

 00 بابلا اذه نم تاقرفتملا
 ممم

 1ك

 مود ا رع ستلاو راخدالا

 موب ! مهيلع مالسلاو نيملسملا ريغ ةدايع



 هامل

 مهم

 0000 ْ 5 ٠١ طبلا ب زوجي ىتف ْ تم ١548

 58 : هه

 .: هك

54 

 أ مأم

213 

 ب 8 ب 651/7

 2 نبل

 ٍ 00 هال.

 هوا



. 

 م

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 د

 ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ا ا نوما

 نمو نهمحأ هيحنصو هل يلو دمتم نين عقاخنو نيلسم رمل

 "يقي هيما اءاورأب يراد سل مدرب

 ةيدنهلا 5 ةراقلا هبش يف ةيسا اردلا ةيهقفلا بتكلا مهأ نم يرودقلا

 عماج بابتكلا اذه نأ كشاالو ءىرصخألا ةيمالسإلا داليلاو

 زاجيإلاو ريبعتلا ةقدو «ظافلألا ةلدهس يف هل ريظن الف« ؛لئاضفلل

 ةيساردلا جلهانملل نيمتهملا نم رْيمك رعشي داق لللذ عمو «غيلبلا

 هقفلا” دعب باتكلا اذه نوقلتي نيذلا راغصلا نأ (نيتشإنلا روبمأو
 م |- يف ةبوعص نودجي “رسيملا

 .ريبعتلا ةقد نم ةلعسملا حور ىلإ نايحألا ضعب يف
 هباكلا تا رابع ل نأ ناوخالا ضعب ع ٌحلأف

 - .ناكمإلا ردقب هتالمجم لّصفأو هتاقلغم حتفأو

 تنك « ؛ليلجلا لمعلا اذهل دخسلا قاس نع ترسشف

 تأدبو ئلاعت هللاب تنعتسا ىنكلو ريطخ ربأل مشحنا ين فرعأ
 .هتيانعو هقيفؤتب لمعلا | اذه
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 " «رصتخملا” تلعج ينأ :فيلأتلاو عمجلا اذه يف يلمنعو

 ةفحن” تارابع تذحأ ليصفتلاو ليهستلا ىلإ تجيتحا اذإو ءالبصأ

 .“ةرينلا ةرهوجلا” و“ اعلا در” نم اهرثكأف تافيرعتلا امأ «“ءاهقفلا

 لصألا وهو ؛يرودقلا :ةعبرألا بتكلا هذه ىلع يدامدعا رثكأف

 ٌ راخخملا رو يسن ةلوانم هيو فاوقفلاةنستا ةويجتلا دول

 .هب ىتفملا لوقلاو تافيرعتلا تذحأ امهبو ؛ةرهوجلاو

 ًاّضن باتكلا ثحابم نم فيا ولك ةراف ف كارو

 كشف كسلا يه نايل ةفلستلا اهدنا وي افكلا نيا

 .“تادابعلل رسيملا هقفلا” جهنمل اعابتاو

 ترتحاو «يوردقلا بيترت نايحألا ضعب يف تريغو
 باوبأ تفذحو «ةلوهسلاو هويات ريع «هيادهلا" بيرك

 يف يساردلا ررقملا بسح تالماعملا نم ابا وبأ اذكو «تادابعلا

 .قاتكلب ءاملعلا ةودنل مولعلاراد

 يذاتسأل ركشلا بجاوب مدقتأ نأ الإ ينعسي الو

 هّللا هظفح يودنلا ينسحلا عبارلا دمحم ليلجلا يخيش ا
 باتكلا اذه ميدقتب ينفرش يذلا نيملسملاو مالسإلا هب عفنو

 1 .لمعلا اذه ىلع ينعجشو
 دمحأ قيتع خيشلا ةليضف ليلجلا يذاتسأ كلذك ركشأو ْ

 يندوزو بانكلا ةعجارمب لضمفت يذلا يمساقلا يوتسبلا

 .باتكلا ةميق نم تداز ةديدس ءارآو ةديشر تاهيحوتب



. 0 

 يندعاس نم لكل ركشلا بحاوي موَقأ نأ يلع بحت امك
 نم رك ذلاب ٌصحخأو «باتككلا اذه روهظ نم لحارملا فلتخم يف
 يذلا يودتلا ينسحلا يحلا دبع لالب ليلجلا لضافلا ألا مهنيب
 :يودنلا ناخ سيفن دمحم خألاو ؛هعبطو باتكلا اذه رشنب متها

 يودنلا قحلا دبع نسحأ خألاو يودنلا ةفيلح ناعسس خألاو
 .ةعجارملاو باتكلا حيحصت يف ينودعاس نيذلا

 لاق رك الز ءلمحار قات فام هكاركسار 1
 مهنأ لضافألا ءاّرقلا نم سنتلأو «تاجلاصلا متت هقيفوتو هلضفب

 ىتح ههب يرابخإب اومركتيلف ريبعت ءوس وأ صقن ىلع هيف اورشع اذإ
 نأ ئيلاعتو هناحبس هللا لأسأو «ةيلاتلا ةعبطلا يف هحالصإل ىعسأ
 يترفغمل ةعيرذ هلعجيو داعملا يف هب ينعفنيو «دادسلل ينقفوي
 ش .تاجردلا عفرو

 يودنلا نيسح دشار ْ
 اها لوألا عيبر نم!



 ٠ اماه فع

 يرودقلا بحاص ةمجرت <
 1 : ةعضيضت و هسا

 نب رفعج نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نسحلا وبأ وها ٠

 .. رضتخملا بحاص يدادغبلا يفنحلا يرودقلا هيقفلا نادمح

 .يرودقلاب ىمسملا

 :هتاشنو ةشلوم ْ

 .ةرجهلا نم ةئامثلثو نيتسو نيتنثا ةنس دلو

 ةيفنحلا رباكأ نم ناكو «يناجرحجلا هللا دبع يِبأ نم هقفلا دنخأ

 .ههاج عفتراو قارعلاب مهتساير هيلإ تهتنا «حيجرتلا باحصأ نم

 ٌ 000 . :هفافتسعم

 ] :متافيسم نمو 1

 اذهو «ينرودقلا رصتخم ةمساب روهشملا رصتخملا ١-
 ْ .ةيفتحلا دنع لوادت بتكلا رثكأ نم باتكلا

 . يحخركلا رصتخخم حرش -9

 قالا لئاسم ىلع لمي راقسأةعبس يف ديرب -!

 .عفاوشلاو فعلا
 .فالحخلا لئاسم يف بيرقتلا - ع

 :يرودقلاب هتيصست بس
 .ردق عمج رودقلاو «رودقلا عيب ىلإ بسن ٠



 يعلم دول تنك 3

 01 ش

 : ”  .هتافو موي
 0 نام نس ابحر رهش نم رشع سماخلا موييلا يف تاب ٠

 0 ىلإ لقن مث ءةراد يفاهموي نم نفدو «دادغبي ةئامعبرأو نيرشعو

 ْ . 0يمزراوخلا ركب يبأ بنجب نفدو ءروصنملا راش

 ..  :ةيفطحلا دنع يرودقلا رصتخم ةيصهأ
 : .قولذك بيكلا رثكإ نم يرودقلا رستم نأ اهنباسأ دق

 ف هناا ىلع نيرادملا ع تقفتا يتلا بتكلا نمو «ةيفنحلا بنع

 : عمايل قامو هظافلأةلوهسيالا كلذ نيو «يسلردلا جهملا
 0 0 .شهدملا زاجيإلا

 . .هسقلا لد ناتكلا اذه صامل يروذقلا نإ :لبقو ْ

 00 هللا لأسو ةةراتسأ عم هقلعو «مارحلا هللا تيب ئلإ

 ْ . "ةكلذل كرايم لاعت هللا هلعجو هل بيجتساف «هيف هلا
 ٠ الام نحو أفلا رثعاتلا يرؤودقلا لئاسم ذدعو 5

 هم يقفل ةعوسوملا هل 0 1



 لف

 ةفهتلا بحاص ةمجرتق

 ْ : هيلو دهسا

دمحأ ىبأ نب دمحأ نب دمحم نيدلا ءالعوه ش
 .يداقرمسلا 

 :ةيهبلا دئاوفلا يف يوفكلا مامإلا لاق

 سلع كر اطح ال نبادمحأنبدمحم”

 خيش «عئادبلا بحاص ذاتسأ ءاهقفلا ةفحت بحاص يدنقرمسلا

 ينوحكملا توميم نيم يبأ ىلع قفت ردقل ليلحب لضاش ريك |

 ١ “ .يودزبلا رسيلا.يِب 16 رطو ْ

 ها :هدلب
 : هريس يكل ل دام نع دقرعسوف >0

 1 0 ْ ..رهتلا ءارو اميف .

 :هتذمالتو هخويست

 تقبس دقو .املعلا ريهاشم نم نينا ىلع علا ىقل 0

 00 :امهيلإ .ةراشإلا :

 1 دبع نب دمختم نب دمحم رسيلوبأ مالسإلا ردص :امنهلوأ 20

 ١ ش .يودزبلا ىسوم نب 5 ش

 يلوجكملا دم نرعتم يفشل وداود ياا

 .ةلدألا ةرصبت بحاص يفسنلا

ذمخمو «عئادبلا بخلاص يناساكلا مامإلا هتذمالت رهشأو ْ
 

ذبلا نيدلا ٍءايض «زيزعلا دبع نب رصان نب نيسحلا نب .
 بحاص يجني

 ْ ١ .ةياذهلا
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 5 :هتنافو

 ' ريبك فال هيف ثدحو هتافو ركذ يف فلتخا

 يحاح ركذو ءهه79 ةنس يفوت هنأ يناعمسلا ركذ دقف ٠
 “ةي ةياؤرلا فلتخم” ' هفنصم ىلع مالكلا دنع نونظلا فشك ىف ةفيلخ

 هنأ لوسألا نازيم هياتك ىلع مالكلا دنعو هه ه؟,ةنس يفوت هنأ .

 ١ .هوالو ةنس هتافو يلكرزلا ردق دقو ههه 0177 ةنس يفوت. ا

 ش :ءاهقفلا ةفحت هباتك

 ' :ةفحتلا نع عئادبلا بحاص لاق

 ًائيدحو ًاميدق نفلا اذه يف انخئاشم فيناصت رثك دقو"

 تيترتلا ىلإ ةيانعلا اوفرصي مل مهنأ ريغ ءاوداحتأ واوداقأ مهلكو:

 دهازلا مامإلا خيشلا اهثرومو ةنسلا ثزاو يذاتسبأ ىوس «كلذ يف.

 دمحنأ يبأ نب حا ناتي يا اد 0

 00. هللا همحز يداقرمسلا

 :هباتك نع ةفجتلا بحاص لاقو .

 نأ خيشلا ىلإ بوسنملا رصتخبللا نأملعا” 1
 0 ا 30

 نم مهضعب ينم بلط باتكلا اذه ىلإ ءاهق لا هبغر تمعاملو"
 7 نم فنضملا كرت ام ضعب هيف ركذأ نأ بابحصألاو ناومخإلا :

 اروع ايا تا راو راحل ماسقأ
 1 0 .ةدئافلا فيعضت ىلإ ةعيرذ نوكيل

 رول :عئاتصلا عئادب ةمدقم )1١(
 .نونظلا فشك 26/9 :ءاهقفلا ةفحت ةمدقم (1)
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 مقدمةالكتاب 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسي ٠
 . متاخن ىلع مالسلا و ةالصلا و «نيملاعلا بر هّلل دمحلا

 هبحص و هلآ لع و « « نيمألا للا دبع نب دمحم انديس نيلسرملا

 ْ .: دعب و *نيمايملا رغلا

 طيخي هنأب ىرحألا نايدألا نيب نم يمالسإلا نيدلا زاتمسي
 ةيلمعلا ةايحلا بناوجب ةصلاخلا ديحوتلا ةديقع ىلع هديكأبت عم

 ' ناسنإلا ةايح حالصل ةحضاو تامييلعت يطعي و « ةلماش ةطاحإ
 ًافلكم كلذب نوكي ملسملاف « امههيتلك ةيعامجلا ةايحلا و ةيدرفلا
 و ءاهلك بناوجلا هذه يف هل ةيمالسإلا ةعيرشلا ةزرقت امب لمعلا
 جاتحيام ملسو هيلع هلل ىلص هلوسر ةنس وهّللا باتك نم ًاذخأ

 نم يمالسإلا نيدلا ماكحأ سابتقا نأ تيحعب و «كلذ يف هبلإ
 . ام فرعيل ةيملعةياتع و تقو لذب ىلإ جاتحي نيردصملا نيذه
 .ىضارفأ نم درف لك ردقي ال و « حاضيإ و ليصفت نم كلذ يبف ءاج
 ىنتعا كلذل و « ةلماك ةطاحإ اهب ةطاحإلا يلع نيملسمللا ةماع
 ةذه ةسارد ىلع فوكعلاب قيقحتيو ثحب و ةسارد ووذ ءاملعلا
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 بولسأب سانلل اهومدقيل «ةنسلا و باتكلا يفماكحألا

 كلذب رسيتف « يمالسإلا هقفلاب كلذ يّمس وءرسيم يحيضوت .

 ءاهيلع اوعلطي نأ زاجيإ و ةلوهسب ماكحألا ةفرعم نوغتبي نيذلل
 ماكحألا هذه حاضيإل ةيضاملا نورقلا ًابتك كلذل ءاملعلا فلأو

 1 .مهروصع يف ةدئاس تناك بيلاسأ يف

 «سانلا يف ةفاقثلا و ةفرعملا تمع دقف رضاحلا رصعلا امأ

 ىلإ و ةفرعملا ىلع لوصحلا يف ليهستلا ىلإ سانلا ةماع جاتحاو
 تاذابتك اوفلؤي نأ رصعلا اذه ءاملع ىأرف « ةلهسلا ةغللا

 أرسي رثكأ ةيملعلا بتكلا نم ةدافتسالا نوكتل ةررسيم بيلاسأ

 هقفلا ذاتسأ يودنلا نمحرلا قيفش لحارلا ذاتسألا فلأف

 ...٠ ايام ءابطلا ةودن مولعلارادب بدألاو ةغللاو يمالسإلا

 يفنحلا هقفلا يف ًاباتك ةينيدلا دهاعملل ئطسولا ةلحرملا بالطل

 ءاهدحو ةدابعلا باوبأ ىلع هيف رصتقاو «“ رسْملا هقفلا ” هامس

 نوكي نأ ىلإ ةجاحلا تضتقاف « تالماعملا باب يف لخدي مل

 ماكحأ نايبل كلذ و ءباتكلا اذهل ًاضيأ ناث ءزج كانه

 .. فيلأتب موقي نأ لبق يفوت موحرملا ذاتسألا نكل و «تالماعملا
 «رخآ ذاتسأ لمعلا اذه ىلوتي نأ ىلإ ةجاحلا تضتقاف ءءزجلا اذه

 يتفملا ذاتسألا ونه و ءالبنلا هذيمالت دحأ هب ماق ا
 يمالسإلا هقفلا و يؤبنلا ثيدحلا ذاتسأ يودنلا نيسح دشار

 يئار ةيريدمب مولعلا ءايض ةيمالسسإلا ةعماجسلا يف لوصألاو
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 ىلع ىواتفلا رادصإب موقي'و هقفلا سردي وهو «(دنهلا) يليرب

 ْ ناكف ءاهيف سردي يتلا هتعماج ىلإ ةدراولا ةيهقفلا تاءاتفتسالا

 ْ ناك يذلا غارفلا المي كلذب وهو « و ٠

 ..مهملا نفلا اذهل نيسرامملا دحأ هألمي نأ يضتقي

 هنأ تدجو و فيلأتلا اذه ىلع ةرباع ةرظن تيقلأو 0

 اهب قوثوملا ةيهقفلا بتكلا نم ددع ىلع كلذ يف دما

 2 كلذ ركذ امك يمالسإلا يفنجلا هققلا يف هيلع دمعم رداصمك

 نايب يف مزتلا و 0

 .. ةدئاف هب لصحت نأ وجرأ «لهسلا بولسألاب ةيهقفلا لئاسملا .

 1 هيلع ىلاعت هّللا هازج « ةطسوتملا ةلحرملا يف هقفلا بالطل عفنو

 < .“٠ :ةكويقلاو عقوفلا يلو هللا و :علرسلا ريغ

 فردتلا يسقلا ميارلا دعو ش 57

 (دنهلا)ؤنهكل «ءءاملعلا ةودن سيئر 1 ماءءقر للا



 يهل السعر تلق نمل يأ اول :ايلاعت هللا لاق

 مر .ةيرذو اجاوزأ

 ا نم مكل لمح هللاو» :ئلاعت لاقو

 : تنال كلذ يفانإ ةمح رو ةدزب مكي لعجبو ءاهيلإ اونكستل

 ا نوركفتي موقل

 3 نينا |هللاوذبأ" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقو

 ه0 هلل مكاشحألا

 وو لم ساما

 اي 0000 نيو هلل تان

 ميكو 0

 ) “.ءاجو هل هنإف موصلاب

 2 51/مورلا ةروس (5) :؟م/دعرلا ةزوس (1)
 ىف ملسمو .(00777 :ثيدحلا مقر) حاكتلا ىف بيغرتلا باب ؛حاكنلا ىف يرامخيلا هاور ()

 205145 :ثيدحلا مقر) هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب ءحاكنلا

 هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب حاكنلا ىف ملسمو ؛حاكنلا ىف يرامخنبلا هاور (4)

 (814. 994-1 :ثيدحلا مقر)



9 

 :حاضسلا ىنعم

 .عامجلاو مضلا :ةغللا يف حاكنلا

 .هناكرأو هطورشب حاكنلا دقع :عرشلا يف حاكنلاو

 «لادتعالا ةلاح يف ةدكؤم ةنس هبنأ :حاكنلا مكح

 .روجلا فوم ةلاح يف هوركمو «0 ناقوتلا ةلاح يف بجاوو

 .لوبقلاو باجيإلا :حاكنلا نكرو

 لوبقلاو ءناك بناج يأ نم الوأ هب ظفلتي ام :باجيإلاو
 .هباوحج

 نع امهب ربعي نيظفلب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ دب الو

 لثم «لبقتسملا نع رخآلاو يضاملا نع امهدحأب ربعي وأ «ىضاملا
 .كتجوز :لوقيف «يِنَجّوَر :لوقي نأ ْ

 :جاكنلا طورش
 :ةعبسف حاكنلا طورشامأو

 الإ نيملسملا حاكن دقعني الف داهشلا :لوألا ١-

 «نيتأرماو لحجر وأ نيملسم نيغلاب نيلقاع نيرح نيدهاش روضحب

 ْ .فذق يف نيدودحم وأ لودع ريغ وأ اوناك الودع
 فيت يأ دنع زاتت رباك هدافي اياك مسمع ورت نإف

 دهشُي نأ الإ زوجي ال دمحم لاقو هللا آلا امهم فسوي يبأو

 .نيملسم نيدهاش
 .جوزتي مل ول انزلا ىف عوقولا فاجخي ثيححب ع امححلا ىلإ قايتشالا ةدش :واولاو ءاتلا حتفسن نابقودلا 0



 ذو

 نوكت ال ةمرحملا نإف ما نأ ؛ يناثلا -؟

 0 .حاكنلا مكحل الحم

 القاع نوكي لالا نأ:ثلاقلا #”

 .ًارحاغلاب

 : يذلا يبصلاو نونحملاحاكن دقمنيالف

 .هيلو ةزاجإ ىلع هحاكن فقوتي لقاعلا يبصلا جوزت نإف «لقعي ال
 .امهحاكن نادهاشلا عمسي نأ :عبارلا - 4

 . تناك اذإ حاكنلاب ةيضار ةأرملا نوكت نأ :سماخنلا -ه ٠

 .حاكنلاب اهرابجإ يلولا كلمي ألف ءابيث وأ تناك اركب «ةغلاب

 .دحاو سلجم يف لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ :سداسلا -
 . ٠

 0 :لاوجلاو فتاهلاب حاكتلا

 . سلجم نأل ةلاسرلاو لاوجلاو فتاهلاب حاكنلا زوجي الف
 .فلتخم اهيف نيجوزلا

 , وأ ةلاسرلاب وأ لاوجلاب.وأ فتاهلاب الحجر لكواذإ امأ
 .دقعني حاكنلاف لبق وأ هلكوم نع حامكنلا باجأف تنرتنإلاب

 .نيمولعم ةجوزلاو جوزلا نوكي نأ :عبابسلا طرشلا -7
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 بايب
 تامرهملا

 :بابس] ةعست جاكملا ميرهتل
 .ةبارقلا ببسب ميرحتلا :لوألا

 :قرف عبس ةبارقلاب تامرجملاو

 هتادحب الو همأب جوزتي نأ لجرلل لحي الف «تاهمألا ١-
 0 .نولع نإو همأ و هيبأ لبق نم

 هدلو تنب وأ هتنبب جوزتي نأ.هل لحي الف «تانبلا -؟
 .لفس نإو

 .هتخأب جوزتي نأ هل لحي الف «تاوخألا - ١

 يمال تخأ ءبأل تعخأ ءمأ و بأل تأ :عاونأ ةثالث نهو .

 ءبأل ةمع«مأو بأل ةمع :عاونأ ةثالث نهو «تامعلا -4
 ْ ٠ 0 1 .مأل ةمع
 1 تنفر كدا تايعو ا تاع عم اكو ْ

 1 .هتادج تابعو ءهمأ

 ش ربا قع :عاوت (ةثالث كلذك نهو «تالاجلا - 6

 ١ .مأل هتلامع ءبأل هتلاخت

 .هتاهمأو هئابآ تالا نهيف لدتو

 خألا تانب تانئبو «خألا ءانبأ تانبو ؛خألا 0-0
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 .نلفس نإو
 تمخألا تانب تانبو «تمخألا ءانبأ تانبو «تبخألا تاني -

 .نلفس نإو
 .ةي درهصلاب مب رحتلا :يناثلا بيسلا

 :قرعف جبرأ ةيرهصلاب تامرههلاو
 .ةراعإو مااوط لق وم اهتنجو ورك را ا

 ٠ .لحخدي مل مأ اهتنبب لعد ءاوس
 02000 تانبو «ةجوزلا تانب -؟

 .مألا ىلع داقعلا سفنب مرحت الو «مألاب لوحخدلا
 نإو تنبلا نباو نبإلا نبا ةليلح اًذكو «نببإلا ةلّلَح -* |

 | ' .لخدي مل مأ نبإلا اهب لعخد ءاوس «نلفس
 0 ا ل 5

 2 .ثولع نإو

 .عاضرلاب ميرحتلا :ثلاثلا ببسلا

 . ببسب مرحي ةبارقلا ببسب عبسلا قرفلا نم مرحي نم لك
 م“.ةدالولا مرحت ام مرحت ةعاضرلا” :لاق مالسلا هيلع هنأل ؛عاضرلا

 . بسنلاب عبرألا قرفلا نم ةيرهصلاب مرحي نم لك اذكو ٠

 نم اهتنبو ةءوطوملا مأ ئطاولا ىلع مرحي ىتح عاضرلاب مرحي

 ىف ملسمو .(0 ٠59 :مقر) ”مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأتو” باب ءحاكنلا ىف يراحخبلا هاور )١(

 (؟ 874 :مقر) ةدالولا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي بإب ع اضرلا



 .تايباتكلا .

 .ازج ملهو عاضرلا ةهج

 .عمجلا ببسي ميرحتلا :عبارلا ببسلا

 ٠ ةأرملا نيب اذكو« «نيتحخألا نيب حاكنب عمجي نأ لحي الف

 ١ .اهيعأ تنبوأ اهتأ تنبو ةأرملا نيب وأ ءاهتلا وأ اهتمعو
 ٠ ملالجر امهادحإ تناكول نيتأرما نيب عمجي ال اذكو ْ

 1 7 | .ئرحألاب جوزتي نأ هل زجي
 لبق نغاهل ناك جوز ةنبا وةأرما نيب عمجي نأب سأب الو

 «هيبأ ةحوزب جوزتي نأ هل زجي مل الجر جوزلا تنب تردق اذإ كنأل
 0 ل

 ْ | امهنيب ةبارقلا

1 000 ْ 

 نمو ءةمألا جوزتي نأ هل زوجي ال ةرح هتحت تناك نسف
 .ةرحلا جوزتي نأ هلزاج ةمأ هتحت تناك .

 .نيغلا عع يسن يرسل :سداسلا ببسلا .

 .هتدتعم وأ ريغلا ةخوكنم جووزتي نأ لجرلل زوجي الف
 .كرشلا ببسب ميرحتلا :عباسلا ببسلا

 ل يا يي

 ل :نماقلا ببسلا ْ

 .هتبتاكم وأ هتيراج جوزتي نأ لحرلل زوجي الف
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  .اهكولمم جوزتت نأ ةأرملل زوجي الا ذكو

 ..ثاللغلا قالطلاب مي :رحتللا :عساتلا بيسلا '

 حكت ىتح دعب نم هل لحت الفاثالث هتأرماقلط نإنف

 .هريغ ًاجوز

 بابا
 2 رسسفملا

 هيف مسي مل ذإو حصيو ءارهم هيف ىمس اذإ حاكنلا حصييو

 :روص رهملا بوجولو «مر مهارد ةرشع زهملا لقأ و ءارهم

 ةرشع ةأرمللو «مهارد ةرشع نم لقأارهم يسجتمي نأ - -1

 لبق اهقلط نإو ءاهتع تام وأ اهب لعخد نإ ةروصلا هذه يف مهارد

 .مهارد ةسمخ اهلف ةولخلاو لودلا

 ىف لدلالة راق تسرد د رخب يس داع ا

 لوحدلا لبق اهقلط نإو ءاهنع تام وأ اهب لحد نإ ةروصلا هذه

 . .ىمسملا فصن اهلف ة وقحلاو

 : اين وناوول قفا لال قي رعود و

 لوعدلا لق هتف نإو داهدخ تاموأ اهب لصد نإ اهظنمرهم اهلف

 .ةعتملا اهلف ةولخلاو اه

 . :لثملا رهم ربتعي نمب
 اهنا اهتامع و اهتاوحخأب لثملا رهم ربتعيو
0 
 .اييرفت ةّضفلا نم اعازنج 7٠ 1116 لداعي مهاره ةرشعف ةضفلا نم امارعج ع 7168 :لداعي مهردلا 0(
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 .اهتليبق نم مألا نكت مل اذإ اهتلاحخو اهمأب ريتعي الو.
 نسلا يف ناتأرمتلا ىواستت نأ :لشملا رهم يف ربتعيو

 ش .ةفعلاو صعلاو دلبلاو نيدلاو لقعلاو لاملاو لامحلاو

 رامجو جرد :ىفو# ميلك رجا ا :ةعتملا
 ٍ .ةفحلمو

 ٠ يتلا يهو «ةدحناؤ ةقلطمل الإ“ ل ا ش
 يام ارهم اهل مسي ملو «ةولخلاو لوحدلا لبق جوزلا اهقلط
 : هسا اهل

 ا . جاكتلاف ءريزتخلاو رمعلاك لامي سلام يمسي - -4
 ش .لثملا رهم اهلو زئاج

 وأ ةنسك ةدم اهمدخي هنأ ىلع ٌأرما رحب جوزت اذإ اذبكو
 0 .اهلثم رهمئاهلو حاكنلا زاج نآرقلا ميلعت ىلع اهجوزت وأ ءرهش

 ةيمست ىلع ايضارت مث ءارهم اهل مسي ملو اهجوزت نإو -* ْ
 لبق اهم زاوتع تجرأ هيرو راو عملا

 ْ '  .ةعتملا اهلف ةولخلاو اهب لوخدلا
 ءدقعلا دعب رهملا يف داز مث ءارهم اهل ىمسس نإو -5 |
 الطلاب ةدايزلا طقستو اهنع تاموأ اهب لإ ةايزلا تزل

 .لوحدلا لبق
 .طحلا حص اهرهم نع ةأرملا تطح إو -1
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 د «سنجلا لوهجم وهام ىلع جوزت اذإو 8

 . :لثملا رهم بحيو
 راد وأ ناويح وأ ةيد وأ بوث ىلع جوزتي نأ وحسن كلذو

 .ةفصلاو عونلاو سنجلا نيبي ملو

 هنكلو «جوتلاو نيصتملا مواعتت عام يلع عورت نزيف 6 ْ

 تحص رامح وأ سرف ىلع جوزت نأب ردقلاو فصولا فلتخم
 ْ اماطعأ ءاش نإ ريخم جوزلاو «كلذ نم طسولا اهلو ةيمسنلا

 : ا رت رحم

 :اهعتاومو ةهيحصلا ةولخلا

 077 الو ءهتأرماب لجرلا ولخي نأ ةحيحصلا ةولخلا ش

 : .عرشلا ثيحب نم الو سحلا ثيح نم عئطولا نم عنام
 رم "يقل اوصل ويقل رعو يامل اج

 1 .اهرهم لامك

 اهلف ءطولا نم يعرش وأ يسح عام ْمْن مناك اذإ امأ

 .ةعتملا اهلف مسي مل نإو «رهملا ىمس نإ اهرهم فضن
 دوجوو ءءطولا عنمي يذلا ضرملا وحن :يسحلا عناملاو .

 نو كطلل يلا يقر حراك ارجل ركود تمل

 2 .-اهحرفّدسل
 لا ءان اضئاح ةأرملا نوكت نأ ةيعرشلا مئاملاو

 .ةرمع وأ جحب امرحُم وأ ءناضمر موص افئاص امهدحأ ناك .



 ُه 4
 اهلف «ةحيحص ةولخ هتأرماب الخخو انيّنِع ناك اذإ جوزلاو

 .ًاقافتا اهرهم لامك

 كانغ هن حكم رع فرب برجس لع اكو
 .امهل ًافالخ هّللا همح ةفينح يبأ دنع رهملا لامك

 ناب
 ٠ ىداوسملا

 اذِإ .برقألاف برقألا ةكئابصعلل تبثت :حاكنلا يف ةيالولا ٠

 دبعل الو ةملسم ىلع رفاكل ةيالو الف ءالقاع اغلاب ارح املسم ناك

 .نونجمل الو ريغصلالو
 . :ناعون حاكنلا يف ةيالولامث

 .دادبتسا وأ رابحإ ةيالو :ىلوألا

 .نيناجملاو راغصلا يف رابحإلا ةيالو تبثتو

 «ىلولا امهحوز اذإ ةريغصلاو ريغضلا حاكن زاج كلذلو
 .ابيث وأ ةريتصلا تناك اركب

 . امهغولب دعب امهل رايخ الف دحلا وأ بألا امهحجوز نإ ش

 .رايتخخالا ءونم امهنم فرعي مل اذإ

 امهلف دقعلا اذه لبق رايتخالا ءوس نيفورعم اناك نإو

 ٠ ٠ ْ .يضاقلا دنع خسفلا راي

 .رايخلا مهتم دحاو كاف دحلاو بألا رش مهو و



 مه

 يضاقلا ىل عر اش ذإو حاكنلا ىلع مق ءاش نإ ءاغلب اذإ

 .حاكنلا خسفو

 | .بابحتساو بُدَن ةيالو :ةيناثلاو

 قيرطب ةلقاعلا ةغلابلا قح يف تابصعلل ةيالولا هذه تبثتو

 ٠ :قانعسالاو اهلا

 :اهنذإ | رغب ةأرصلا عاكن

 اركي «حاكتلا ىلع ةلقاعاةغلابلا رابجإ يلولل زوجي الف

 .ابيث وأ تناك

 .اهنذإب الإ اهجوزي نأ ز وحي ال كلذكو

 تكب وأ تكبحض وأ تتكسف ركبلا يلولا نذأتسا اذإو

 ٠ ,ةحارص نذالاك وهو ةلالد اهنم نذإ كلذف ءتوص ريغب

 7 يمك نا وسال تيان اهناسلا كو

 .لوقلاب اهئاضر نم دب الف ّبيثلا نذأتسا اذإو

 ش :اهكح ركبلا

 رادغاع وادع ةيثوب ةأرملا ةراكب تلازاذإو 00

 ش ٠ .راكبألا مكح يف يهف 0)سينعت
 ْ ةفيح يبأ دنع كلذك يه انزل اهتراكب تلازذإو | ١

 ١ :بيثلا مكح يف يه :الاقو هللا همحر ّْ

 .جوزتت ملو اهكاردإ دغب اهلهأ تيب يف اهثككم لاط :اسينعت ةأرملا تسنع (1)



 تا

 :يماو ريمشب ةأارصللا جاكت
 مك ناو اهاضرإ ةلقاحلا ةملاللا رجلا ةارغلا يدعو

 اذإ هللا امهمحر فسوي ىبأو ةفينح يبأ ذنع يلو اهيلع دقعي

 .خسفلا قح ءايلوألل سيلو «لثملا رهمب ءفك نم تحجوزت

 . .خسفلاو ضارتعالا قح ءايلوأللف ءفك ريغ نم تججوزت نإف
 : هزاجأ نإف« «يلولا ةزاجلب افوقوم دقعني هللا همحرر دمحسم لاقو 0

 ١ ..لطب هدر نإوزاحج

 اهلثم رهم نم تصقنو ةأرسسملا تحوزت اذإ كلذكو

 ش اهلي يتحلل هر ةقيح يأ دبع اههلخ ضارتغالا ا هراللف

 ْ . | .اهقّرفي وأ اهلئمرهم
 . .ضارتعالا قح مهل سيل :الاقو

 ْ 2 :اهئاف برقألا يلولا ناكاذإ

 دعبأ وه نمل زاج ا يلولا باغاذإو

 .اهججوزي نأ هنم

 وأتم ىف بألا ىلا وكب ةعطقنملا ةبيغلاو

 ْ د يي يي

 نم مهريغب را زاجب تابطعلا نم دحاو نكي مل اذإ مث
 ديل ا طل ا دل ا

 هبئان و ناطلسلا ىلإ ةيالولا لقنت ءايلوألا مدع اذإ مم
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 بنان

 2 ْ ةءافكلا ٠

 در ةأردلا توت اذإف «ةريخنت حاكتدلا يق ةيادكو

 ا

 ٠ .امهنيب حاكنلا خسفي يضاقلا دنع كلذ تبث اذإف

 .:لاملاو نيدلاو بسنتلا يف ربتعت ءافكلاو ٠

 .ةقفنلاو رهملل اكلام نوكي نأ لاملا يف ةءافكلاو
 0 .ةفينح يبأل اقالحخ فسوي يبأ دنع عئانصلاب ة افكلا ربتعتو

 020 :جاهسلاب قلعتت ىتش ماكحأ
 جوري ل سيو ءاسنل نماسرأ جوزي نأ رحل 1

 ١ .كلذ نم رثكأ ٠

 نأ نرحب مل هب اقالط عترألا ىدحإ قل دان - 3

 000 .اهتدع يضقنت ىتح ةعبار ج وزتي

 "ليا ايساسإر هقولك كاد عود 1 ٠

 . .ىرخألا حاكن لطبيو اهحاكن هل لحي يتلا حاكن هل حص ءاهحاكت

 . .امهحاكن ىلع امهف ةيباتكلا جوز ملسأ اذإو - 0

 . تالاورتاك دع يت وأ رهو رئاكلا عوزت اذإو -ه :

 ا ما و

 : ا ءاملسم نيج وزلا دحأ ناك نإ -



 ِ عطا ْ

 .همالسإب املسم هدلو راص «ريغص دلو امهلو ءامهدحأ ملسأ نإ

 :ءاستسلا نيب مسقلا بوجو

 ' يف امهنيب لدعي نأ هيلعف ءرثكأف ناتأرما ٍلجرل ناك نإ

 نمب رفاسيف رقسلا ةلاح يف مسقلا يف نهل قحاالو

 .اهتعرق تجر
 ”, اهتيحاصل اهيمبسك رج تاجرزلا ىدحإ تيضراذإو

 .كلذ يف عجرت نأ اهلو ءزاج
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 0 بانك

 عاسسفرملا
 مكتاوخأو 0 يدا :ىلاعت هللا لاق

 ش 0.4 ةعاضرلا نم
 ام ةعاضرلا نم مرحب" ا

 ٍْ | ر“ .ةدالولا نم مرحي
 ها تر

 صوصخم ثقو ىف صوصخم عاضرإ نع ةرابع:اعرشو
 .رحوأ وأ ةيمدآ يدث نم لفطلا صمي نأب كلذو ميرحتلا هب قلعت

 .يبصلا فوجب ىثإ كلذ لك ىف نيللا لصو و طقسأ وأ اهنب
 :ةفاضهرملا ةشع

 ل

 . اذإف «ىوتفلا هيلعو ههّللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنع ناتنس

 فوجلا ىلإ لصو نبللا نأ ًانيقي ملعو ةدملا هذه يف عاضرلا لصح

 .اريثك وأ عاضرلا ناك اليلق «ميرحتلا هب قلعت
 مل كلذ دعب عاضرلا لصتاو ءعاضرلا ةدم تضمااذإو.

 .ميرحتلا هي قلعتي
 )١( ؟؟/ءاسنلا ةروس .

 عاضرلا يف ملسمو (6 0:16 :مقر) مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو باب حاكنلا يف يرامخبلا هاور (1)

 .. (7955 :مقر) هل ظفللاو محرلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي باب ٠



 :عامضرعلاب مره 6 نسم ٠

 . . امنإو «ةيرهصلاو بسنلاب مرحي امعاضزرلاب مرحيو
 :نيتلعسم ىف بسلا لاخي

 نم هنبا تحأ لجرلا جوزتي نأ زوجي ال.هنإ :امهادحأإ

 هنبا تجأ نأل «عاضرلا نم هنبا تأ جوزتي نأ زوجيو ءبسنلا

 هتءوطوم تنبو «ةءوطوملا هتأرما تنب وأ ةقيقشلا هتنب امإ بسنلا نم
 ,عاضرلا يف دجوي ال اذهو «ةقيقشلا هننبك هيلع مارح

 «بسنلا نم هتحأ مأ لجرلا جوزتي نأ زوجي ال هنإ :ةيناشلاو
 همأ ام بسنلا نم هتحخأ مأ نأل ؛عاضرلا نم هتخأ مأ جوزتي نأ زوجييو

 ال اذهو همأك نبإلا ىلع مارح بألا ةليلحو ههيبأ ةموطوم وأ ةقيقشلا

 : .لمأتف عاضرلا يف دجوي

 200030 عاضرلابيمرهينص
 باح يفو ةعيرملا بناج يف 0 5 قلعتيو

 هيلع مرخت اهنإف« الفط تعضرأ اذإ ةأرملا نأ :هنايبو :

 مرحت «ىثن أ ٌعّضرملا ناك نإف ءهلأبأ اهجوز راصو «هل ام تراصو

 ءهيلع ةعضرملا مرحتت ءاركذ:ناك نإو «هلّاتنب اهنوكل اهجنوز ىلع ْ

 000 6 .اهل ًانبإ هنوكل

 عّضرملا تاوعخأو ةوخخإ ولا اذه نم ةعضرملا دالوأو'

 هل تاوعخأو ةوحنإ جوزلا اذه ريغ نم ةعضرملا دالوأو ؛مأو بأل



 هلا ٠

 ..تتأل هل تاوخأو ةوخخإ ةعضرملا ريغ نم هدالوأو ؛مأل
 .نيبناجلا نم دالوألا دالوأ يف مكحلا اذكو

 اهجوز تاهمأو مألا لبق نم هتادحج ةعضرملا تاهمأو:
 : تنألا لق نيت ابج

 ةوخخإو هتالاخو هلاومخأ هتاوحأو ةجيفاسلا ةرخأو

 .هتامع :هتاوعخأو «همامعأ :اهجوز

 نم تامعلاو مامعألاو تالاصخلاو لاوخخألا تانبو

 ٠ .تسينلا تاعك لذاعت غاضرلا

 نم هتعضرم هتعضرأ نمب ج وزتي اعمر مل روسنا

 ةهج نم اهل تانب نهنوكل «عاضرلا نم هتتاوصخأ نهنأل «ثابنإلا
 .عاضرلا

 .امهق داو يدش ىلع اعتحا نينثا لك ذل :كلذ لصأو

 وا ناتخأ وأ ناوحأ

 :رش ئينشب نبللا طالتخا

 وسو هالطرح عع ه3 اع

 هب قلعتي مل بلاغلا وه نبللاو «ءاملاب نبللا طلتخا اذإف ١-
 هب قلعتي : ل عرار همر فيح يأدت يحل

 ا اج كلر سل وول لاو رع

 .ميرحتلا هب.قلعتي مل ابلاغ ءاودلا ناك نإو «ميرحتلا



 نا

000 022000007 

 دنع امهرثكأب ميرحتلا قلعتي نيتأرما نبل طلتخاذإو - 4

 ؛هّللا همحر دمحم لاقو ههّللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ

 .ميرحتلا امهب قلعت
 ل ا ا |

 .ميرحتلا هب قلعتي مل بلاغلا وه

 .ةفينح يبأ دنع ميرحتلا هب عقي ال ابلاغ نبللا ناك نإو

 200 .امهلانالخ

 | :عاضرعلاب قطعست ىتش لئاسم
 يبصلا هبّرخوأو اهتوم دعب ةأرملا نم نبللا بلح اذإو - ١

 .ميرحتلا هب قلعتي
 00 «نبل ركبلل لزن اذإو -؟

 .ميرحتلا هب قلعتي مل ايبص هب عضرأف «نبل لجرلل لزن اذإو -1

 .امهنيب عاضرالف ا رحال ناين نرج ةإوح

 «هيلع تمرح همأ اهتعضرأف «ًةريغص لجرلا جوزت اذإ -
0000006 | 

 : «ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف «ةريبكو ةريغص جوزت اذإو -5 |

 «جوزلا ىلع اتمرحو ؛ةعاضرلا نم ةريغصلل ًامأ ةريبكلا تراض

 اهل رهم الف ةريبكلاب لحدي مل ناك نإف ءاههحاكن لطبو
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 ' .رهملا فصن ةريغصللو
 اهيلع عجري :داسفلا تدمعت ةعضرملا تناك نإف :رظنيو

 .عجري مل :دمعتت مل تناك نإو ءرهملا فصن نم مرغامب جوزلا

 :عاضرلا تبشيي فينك
 : وأ رارقإلاب فرعي امنإف ,مّرحم عاضرلا نأ تبث اذإو:

 «دحاولا لجرلا ةداهشب تبثي الو نيتأرماو لحر وأ «نيلحر ةداهشب .

 00 .نهدحو ءاسنلا ةداهشب الو
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 بنان
 قالسطلا
 هللا ىلإ لالحلا ضغبأ” 0

 >“.قالطلا لجو ّرع
 ْ 357 ل

 ر “.ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف «سأب ريغ نم اقالط

 لاسإلا و اللا نمو: :ةغللا يف قالطلاو

 .ديقلا عفرو كرتلاو

 «حاكتلا ديق عفرو ؛جاوزلا ةطبار لح :عرشلا يف قالطلاو .

 يف امك- لاحلا يف ةصوصخم ظافلأب ةيجوزلا ةقالعلا ءاهنإو .

 قالطلا يف امك ةدعلا يضم دعب يأ لآملا يف وأ - نئابلا قالطلا
 9 .يمحرلا

 ِ :هقالط جقي ه8 نمو هقالط حقي نم

 ' .مئان ريغ القاع اغلاب ناك اذإ جوز لك قالط عقيو

 .مئانلاو نونجملاو يبصلا قالط عقي الف

 قالطلا يف مكاحلاو ( :مقر) قالطلل ةيهارك ىف باب قالطلا يف دؤادوبأ هاور (1)

 : . «دؤاد يبأل ظفللاو 0/75 4)

 يف دؤلادوبأو (* ه0 :مقر) ةأرملل عطخلا ةيهارك باب , قالطنلا باوببأ يف هسجام نسبا اور (1)

 يف ءامج ام باي ناعللاو قالطلا باويأ يف يذمرتلاو (7717.:مقر) علخلا يف باب قالطلا

 : ١1417( :مقر) يذمرتلا هنسحو «تاعلشخملا



 6م

 .عقاو -قالطلا ىلع ربجأ يذلا وهو- هّركُملا قالطو
 عقي ال :يواحطلاو يحخركلا لاقو .عقاو ناركسلا قالطو

 .ناركسلا قالط '

 .ةراشإلاب عقاو سرخألا قالطو
 :قالطلا عاونأ :

 :ناعون لصألا يف قالطلا

 :ةعدب قالطو «ةنس قالط

 :ةنسلا قالط
 ' :ناعون ةنسلا قالطو

 .نسحأ و ءنسح
 : يف ةيعحر ةقيلطت هتأرما لجرلا قلطي نأ : قالطلا نسحأف

 .اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو «هيف اهعماجي مل رهط

 يف ةيعجر ةدحاو هتأرما لحرلا قلطي نأ :نسحلا قالطلاو

 رهطلا يف مث «ةدحاو رخآلا رهطلا يف قلطي مث هيف اهعماجي مل رهط
 1 ا ©  .ةدحااو ثلاثلا

  :نيهجو نم قالطلا يف ةنسلاو
 .ددعلا يف ةنسو «تقولا يف ةنس

 ريغو اهب لوخدملا اهيف يوتسي ددعلا يف ةنسلاق |
 لاهله لا وقفوا اه لوضتتلا السر نايلون مالا

 .اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي و ًادحاو



 ها

 ءاهب لوحتدملا ريغ يف روصتي الف نسحلا قالطلا امأ

 نكمي الف ءجوزلا قج يف ةيبنحجأ ريصتتو «ةقيلطتب .نيبت اهنأل
 .قالطلا يقاب اهقلطي نأ اهجوزل

 و ايف عل :تقولا يفةنسلاامأف

 الوحدم ةأرملا تناك اذإ هركي ضيحلا يف قالطلا نإف ءاهب لوحخدملا

 .ضيحلا ةلاح يف اهقالط هركي الف ءاهب لوعدملا ريغ امأف ءاهب

 ْ :ةريضصلاو ةسيآلا مكه
 نأ دارأف ةربك وأ« «رغص نم ضيحت ال ةأرملا تناك اذإو

 «ىرخأ اهقلط رهش ىضم اذإف «ةدحاو اهقلط ءاثالث ةنسلل اهقلطي

 .ىرعأ اهتاط وو لا
 الو 0 اذكو دردصلا ةسيآلا قلطي نأزوجيو

 .نامزب قالطلاو ئطولا نيب لصفي
 نفعل ايتالطم نااار فما: (زملا نراك نير

 ا ل
 :ةدسارخلا ةبسلل ايفل هلا هيو محم لاهو هللا اهمعنر“

 :ةعدبلا قالط
 ::ناعونف ةعدبلا قالط امأف

 0 .ددعلا يف ةعدبلا قالطو «تقولا يف ةعدبلا قالط

 يف اهب لولخدملا قلطي نأ :تقولا يف ةعدبلا قالطف
 .هيف اهعماج رهط يف وأ ءضيحلا ةلاح .



 ها/

 ةملكب اكان نأ :ددعلا يف ةعدبلا قالطو

 ٠ ْ ”.انالث قلاط تنأ” :لوقي نأك«ةدحاو

 .دحاو رهط يف اثالث اهقلط نإ كلذكو

 ' ناكو « هنم هتأرما تنابو 0 ما

 ' .ًايصاع

 «قالطلا عقو ضيحلا لاح و ْ

 الوحدم ةجورلا تناك اذإ ءاهعحجاري نأ هل بحتسيو
 اذإف ءاهب

 نإو اهقلط ءاش نإ «ريخم وهف ترهطو تضاحو ترهط
 ءاش

 :ةيبانكلاو حيبرصلا قالط
 .ةيانك و «حيرص :نيبرض ىلع قالطلاو

 “قالطلا” ظفل نم قتشا ظفلب قالطلا عقوي نأ :حيرصلاف

 .“كتقلط”و “ةقلطم تنأ”و “قلاط تنأ" :كلوق وحن

 وأ ةرم تناك اذإ يعجرلا قالطلا عقي ظافلألا هذهبف

 رثكأ ىون نإو ةدحاو الإ هوحنو قلاط تنأ هلوقب عقي الو «نيترم

 ١ .ةينلا ىلإ اهب رقتفي الو «كلذ نم

 قلاط تنأ” :لاق نأب ءردصملا ظافلألا هذهب نرقاذإف

 :لاق نأب هدحو ردصملا ركذ وأ “قالطلا قالط تنأ”و ةاقالط

 هل نكت مل اذإ هنأ الإ «ةقباسلا ظافلألاك اهمكحف «قالطلا تنآ”
, 

 ىون نإو «ةدحاو الإ عقي ال نيتنث ىون نإ دإو «ةيعجر ةدحاو يهف «ةين



 هم( 1

 .ثالث عقت و هتين تحصااثالث
 .فصوب قالطلا فصو اذإ

 . ءانئاب دا ريا دايز برع قالطلا فصواذإو
 . وأ «قالطلا دشأ قلاط تنأ” وأ “نئاب قلاط تنأ” :لوقي نأ لشم
 وأ وأ “"ناطيشلا قالط قلاط تنأ” وأ“ق «قالطلا شحفأ قلاط تنأ”
 قلاط تنأ” وأ “لبحلاك قلاط تنأ” وأ «ةعدبلا قالط قلاظ تنأ”
 رجا

 5 ..ةيانكلا :يناثلا برضلاو
 عطقلاو ةنونيبلا ىلع ةلاد ظافلأب قالطلا عقوي نأ :ةيانكلاو .

 .قالطلا ريغو قالطلا لمتحت و قالطلل عضوت ملو «ةمرحلاو
 :ماسقأ ةثالث تايانكلا مث

 “كديب كرمأ” :هلوقك «ريغال اباوج حلصي اسم :لوألا
 «ةرح تنأ” “ةدحاو تنأ ”“«كمحر يئربتسا” «يددتعا” “يراتخا”
 ْ “ .كتقراف” ”كتحرس”

 ءاّبسو امتش حلصي الو ءادر و ًاباوح حلصي ام: :يناشلا

 “يرمخت”و يع ”يفوق"و “ يبهذا”و “يحرر صخأ” :هلوقك
 «يبرغا”و “ يقلطنا” و “يلقتنا”و “يرتتسا”و

00000000 
 .«نئاب تنأ”و “مارح تنأ"و «ةيرب تنأ”و “ةيلخ تنأ"



 كا 1 : 7

 :ةثالث لاوحألاو |
 .اضرلا ةلاح :يلوألا

 ..اهقال هلع هقأ أرما لأست نأب «قالطلا ةركاذم ةلاح :ةيناثلاو

 : .بضغلا ةلاح :ةثلاثلاو

 لإ ل اهلك ظطافأل هلع قالطلا عقب ال :اضرلا ةلاح يف

 .ةينلاب

 لوألا مسقلا يف قالطلا عقي :قالطلا ةركاذم ةلاح يفو.

 ظافلألا يهو- «يناثلا مسقلا يف قالطلا عقي الو«ثلاثلا مسقلاو

 .ةينلاب الإ - - ارو ًاباوج حلصت يتلا

 يو لوألا ساب الط عا :بِضغلا ةلاح ينفو

 ْ . .ريغ ال اباوج حلصت يتلا ظافلألا ْ

 .قالطلا ةدارإ ركنأ اذإ قدصي هنإف «ناريخألا نامسقلا امأ

 :ةلوحيملاو ةعجرللا رابتعاب تايانكلا ظافلا ميسسقت

 :نيمسق ىلع ةنونيبلاو ةعجرلا رابتعاب ةيانكلا ظافلأ مث

 الو «قالطلا ىون اذإ يعجرلا قالطلا اهب عقي ام :لوألا

 :ظافلأ ةثالث يهو ةاثالث وأ نينثا ىون نإو «ةدحاو الإ عقي

 : .“ةدحاو تنأ” « '«كمحر ىئربتسا” "ىدتعا”

 تناك قالللا اهب ىون اذإف ءتايانكلا ةيقب يهو :يناثلا

اك نينثا ىو اذإو ءاثالث تناك االث ىون اذإو «ةنئاب ةدمحاو .
 تن

 .ةدحاو



 ع

 ٠ :فتاهلاو ةباتكلاب قالطلا
 ةموسرم ةباتكلا تناك اذإ ةباتكلاسب قالطلا عقيو

 : .ةنيبتسمو

 نكمي ئيش ىلع ةباتكلا نوكت نأ ةنيبتسملاب ينعنو
 -  .لثم ضرأ وأ ساطرق ىلع نوكت نأك ءاهتءارقو اهمهف

 ل
 .قالطلا عقي مل ءاوهلا

 .بئاغلا ىلإ بتكي ام لثمًانونعم نوكت نأ ةموسرملاب ينعنو
 .وني مل وأ ىون «قالطلا عقي كلذك تناك نإف
 . ٠ .قالطلا اهب يوني نأ الإ عقي مل ةموسرم ريغ تناك نإو
 ' امك قالطلا عقو “قلاط تنأفادعب امأ” :بتك نإو

 .ةباتكلا تقو نم ةدعلا اهمزلتو «بتك

 اه ءاجف ”قلاط تنأف اذه ئباتك كءاج اذإ” :بتك نإو:
 تقو نم ةددلا اهمرلتو :ءأرغت ل كإوؤ :قالطلا عفو باكا

 ٠ .لوصولا
 برضلاب هثأرما قالط بتكيي نأ ىلع جوزلا هركأ اذإو |

 .قالطلا عقي ال بتكف « «سبحلاو

 ا ا

 اهقلط هنأ ةنيب ةأرملا دنع نوكي نأ الإ عقي مل اهقلط هنأ ركنأ نإف
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 . لسهف

 قالطلا ةفاضإ يف
 . نأ لثم ءاهتامح ىلإ قالطلا فاضأ اذإ قالطلا عقيو

 مسا ناكو ”قلاط بهيزاوأ “قلاط يتأرما”وأ ”قلاط 3 :لوقي

 .تنيز هتأرما

 .ةلمجلا ع بتي ام لهنا اذإ قالطلا عقياذكو

 «قلاط كحور ر”وأ “قلاط كقنع”وأ «قلاط كتبقر”: لاقذأب

 .«قلاط كهنجو وأ كدسح وأ كندب”وأ

 :لوقي نأ لثم اهتم عئاش امزح قلط نإ قالطلا عقي اذكو |

 .قلاط كنقلث وأ كفضن

 . .قالطلا عقي مل قلاط كلجر وأ كدي” :لاق نإو

 . ةقيلطت تناك «ةقيلطت ثلث وأ ةقيلطت فصن اهقلط نإو ٠
 0 ع يفالجاو

 ١ :قالطلا قلعت
 1 وا كو ”قالطلا قلع اذإو

 اذإ قالطلا عقيف “قلاط تنأف رادلا تلخخد نإ” :هت هتأرمال لوقي نأ

 .اهلبق عقي الو رادلا تلحد

 ان اكلم قلاحلا نوكم أ ١ قالطلا قيلعت حصي الو 1

 .هكلم ىلإ هفاضأ وأ «هلاثم يبت
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 مث “قلاط تنأف رادلا تلد نإ”: ةيبنجألا لاق نإف

 «قيلعتلا دنع اكلام نكي مل هنأل «قلطت ملرادلا تلحدو اهجوزت

 ا ' .هكلم ىلإ هفضي ملو

 «قلاط تنأف كنج وزت نإ” :لاق تأب كلم ىلإ هفاضأ نإف :

 .اهجوزت اذإ قالطلا عقي
 /تنأف ينيضغبت وأ ينيبحت تنك نإ” :جوزلا لاق نإو

 يف ناك نإو.«قالطلا عقو “كضغبأ وأ كبجأ انأ” :تلاقف “قلاط

 ْ .ترزهظأ ام فالح اهبلق

 6 :ظرشلا ظافلأ

 “املك” و “لك” “امذإ”و «اذإ”و “نإ” لص رشلا ظافلأو

 .“"امقيح” عر وو
 و7

 اا ورز وطالما

 لاق نإف “املك” .يفالإ قالطلا عبقوو
 نادلا تلخد املك” :هتأرمال

 ثالث عقي ىتح «طرشلا رركتي رركتي قالطلا نإف“قلاط تنأق

 طرشلا رركتو كلذ العب اهجورت نإف «تاقيلطت .
 ْ .ئيش عقي مأ

 ىلع هتأرما قالط قلع نأب «نيميلا دعب كلمنلا لاز اذإو “

 قالطلا عقوو «نيفيلا تلعبنا ءاهجوزت دعب يأ كلم يف
 دجو نإو

 ْ .ئيش عقي ملو نيميلا تلحنا كلملا ريغ يف



 ل" الل

 . :طرشلا دوجو يف نيجوزلا فالتخا
 :امهدحأ لاقف طرشلا دوجو يف ناجوزلا فلما اذإو

 . ةنيبلاو جوزلا لوق لوقلاف «دحبؤي مل“ :رخآلا لاق و“طرشلا دج 3

 ْ اهلوق لوقلاق «ةأرمل ةهج نم الإ ملعي ال طرشلا ناكن نإ

 :تلاقف «قلاط تنأف تضح نإ”: :لوقي نأ لثم ءاهسفن قح يف

 ْ .تقّلط“ «<تضح دق”

 1 "كم ةنالفو قلاط تنأف تضحح اذ”: :اهل لاق نإو

 : .ةنالف قلطت ملو يه تقلط “تضح دق” :تلاقف

 عقي مل ؛مدلا تأ ارف “قلاط تنأف تضح اذإ” : :اهل لاق اذإ و

 ةثالث ضيحلا ةدم لقأ نأل «مايأ ةثالث مدلا رمتسي ىتح قالطلا 0

 انمكح ,مايأ ةثالث تمت اذإف ءانضيح نوكي ال هلبق عطقنا امف ؛مايأ ١

 ناك مايأ الل رتتيل 3 ةنأل «تيزاج نح نم قالدعلا عرش ْ

 3 ا .ءادتبالا نم اضيح

 : ىتح قلظت مل .قلط تنأف ةضيح تضخ نإ :اهل لاق نإو .

 .اهضيح نم رهطت
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 لهف

 .ءانثتسالا فا
 عقي مل ءالصتم «هّللا ءاش نإ قلاط تنأ” :هت هتأرمال لاق نإو .

 : . همّللا ءاش نإ” : 0 و “قلاط تنأ” :لاق نإو ءقالطلا

 : : .قالطلا عقو .

 تقلط “ةدحاو الإ اثالث قلاظ كيب” :هتأرمال لاق نإو

 .ةدحاو تقلط ' «نيتنث الإ اثالث قلاط تنأ” :لاق نإو نيتنث

 :قالطلا ندع

 هر ل

 .ًادبع وأ

 .ادبع 0 اهجوز ناك ًارح «ثالث ةرحلا قالطو '

 ْ :اهب لوخدملا ريبغ قالط
 ل فاك اييلوعش رغم ركون سدو 1

 .اهيلع ثالثلا عقو ءاثالث قلاط تنأ :لاق نأب ةدحاولا.

 تنأ «قلاط تنأ «قلاط تنأ :لاق نأب قالطلا قّرف نإو

 .ةثلاثلاو ةيناثلا عقت ملو «ىلوألاب تناب «قلاط

ةةيشاوو ةدهلاو لا كن( :اهب لوحدملا ريغل لاق نإو
 

 .ةدحاو اهيلع تعقو

«ةدحاو لبق ةدحاو قلاط تنأ :لاق اذإ ةدحاو عقتاذكو
 



 000 اهدعب ةدحاو ”لاق وأ

 نات عقت اهنإف «ةدحاو اهعم وأ ةدحاو عم وأ ةدحاو دعب 0 :

 :ناكملا ىلإ وأ نامزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ ٠
 «ةكمب قلاط تنأ :لاق نأب دلب ىلإ قالطلا فاضأ اذإو

 ْ .تناك دلب يأب لاحبا يف قلاط يهف

 ال اهنإف ةكم تلحد اذإ قلاط تنأ :لاق اذإ ام فالخب ش

 ٠ . .قيلعتلا ىنعم يف ةنأل «ةكم لعخدت ىتح قلطت ٠

 . رجفلا عولطب قالطلا اهيلع عقو ءادغ قلاط تنأ :لاق اذإو .

 "يناثلا"

 هل

 قالطلا ضيوفت
 : ةعبرأ لوصف هل

 .كديب كرم :هتأرمال لوقي نأ :اهدحأ

 .يراتحا :اهل ليا :يناثلاو

 .تكش نإ قلاظ تنأ :لوقي نأ :ثلاغلاو

 .كسفن يقلط :لوقي.نأ كارلو

 :ناعون وهف :لوألا امأ
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 هتقوي ملو ءاقلطم ءكدنيب كرمأ :لوقي نأ :لوألا وسلا
 قالطلا ريصيو ءاهديب اهرمأ ريصي هنإف ءقالطلا هب ديريو تققوب

 . كلذ اهسلجم يف تماد ام قيلطتلل ةكلام ريصتو ءاهيلإ اضّوفم

 .لاظ نإو
 «سلجملا يف اهسفن تراتخا نإف ءاهديب رمألا راصاذإو

 كلذكو «نينثا وأ ءادحاو اقالط هب جوزلا دارأ اذإ ةنئاب ةدحاو عقت

 ' .«نئاب وأ قلاط كنم انأ” وأ “تنبأ” وأ “يسفن تقلط” :تلاق اذإ

 «تايانكلا نم ظفللا اذه نأل :ثالث يهف اثالث دا ارأنإف

 0 .اهعضوم يف تايانكلا مكح ٌرم دقو
 نع ضارعإلا ىلع لدي لعف وأ مالك اهنم دجو اذإ امأف

 ' تبكرف ةمئاق تناك وأ «تماقف ةدعاق تناك نأب ءسفنلا رايتخا

 .اهدي نمرمألا جرخخيو ءاهرايخ لطبي هنإف كلذ وحنو
 كرمأ :لاق نأب اتقوم ديلاب رمألا نوكي نأ :يناشلا عونلا

 الو ءتقوملا نامزلا يف رمألا اهلف -ًالثم- ءارهش وأاموي كديب

 1 ضارعإلاب سلجملا يف اهرايعخ لطبي
 يف با وجلاف “يراتحا :اهل لاق اذإ امأ :يناثلا لصفلاو

 :نيعضوم يفاالإ ماكحألا عيمج يف لوألا لصفلاك اذه

 فالي عقي ال ثالثلا هب دارأ اذإ جوزلا نأ :امهدحأ

 امنإو «قالطلا ظافلأ نم سيل ”“يراتحا” هلوق نأل «لوألا لصفلا

 .راركتلا يضتقي ال ظفلب قالطلا ضيوفت وه
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 نأب نيمالكلا دحأ يف سفنلا ركذ 1 دبال هنأ :يناشلاو

 :جوزلا لاق وأ ءترتحا :تلاقف ءكسفن يراشخا :جوزلا لوقي

 «يراتحا :لاق اذإ ام فالخب ءىسفن ترتجا :تلاقف «يراتخا

 رش نكي ذل لاف كردخا كلان

 «تئش نإ قلاط تنأ :جوزلا لاق اذإو :ثلاقلا لصفلا

 نيلصفلا نيب قرفلاو «لوألا لصفلا يف باوجلاك هيف باوجلاف
 نإو ةيعجر ةدحاو عقت “تئش” لصفلا اذه يف تلاق اذإ ةأرملا نأ

 مك قالطلا نإ ءلوألا لصفلا فالعخب ءكلذ نم رثكأ جوزلا ىون

  .نعقو اثالث جؤزلا ىون نإو ءانثاب عقي
 باوحلاف ءكسفن يقلط :جوزلا لاق اذإو :عبارلا لصفلا

 ءاثالث ىون اذإ جوزلا نأ الإ ءثلاثلا لصفلا يف باوجلاك هيف

 . .ثالث عقي اهسفن ةأرملا تقلطو
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 ماها

 ظلغملاو نفاجلاو يهه رملا قالطلا

 :يهجرلا قالطلا

 نأ هلف « نيتي وأ ةيعحرةقيلطت هر لحرلا قلط نإ

 00 ل ٍ

 وأ ءاهلّبقي وأ ءاهأطي نأب ءلمعلاب ةعجرلا حصت كلذكو

 2 ٠ .ةوهشب اهحرف ىلإ رظني وأ «ةوهشب اهسملي
 تحص دهشي مل نإو «ةعجرلا ىلع دهشي نأ هل بحتسيو

 : : , .ةعجرلا

 . يف اهتعجار تنك دق :جوزلا لاقف «ةدعلا تضقنا اذإو

 : يي الو وارق لال :تيلك نر مهعخير يد ازيمت جلا 1

 ْ .هّللا همحر ةفيتح يبأ دنع اهيلع

 تعطقنا ؛مايأ ةرشعل ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا عطقنا اذإو َ

 : َ .لستغت مل نإو اهتدع تضقناو «ةعجرلا

 'يخن ةمدبرلا طغت مل مايآ ةرشخ نم لقأل مدلا عطقنأ نإو

 يبأ دنع يلصتو مميتت وأ «ةالص تقو اهّيلع يضمي وأ,ءلستغت .

 اذإ :هّللا همحر دمحم لاقو هللا امهمحر,فسوي يبأو ةفينح

 لصت مل نِإو ةعجرلا تعطقنا «ةأرملا تمميت
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 نأ اهجوزل بحتسيو «نيزتتو فوشعت ةيعجرلا ةقلطملاو

 .هيلعن قفخ اهعمسُيو اهنذأتسي ىتح اهيلع لع ديال

 .ةدعل يف ةقلطملا تمام «ئطولا مرحيال يعجرلا قالطلاو

 :نعاجلا قالطلا

 ثالثلا نود ناك نإبف ؛عئطولا مرحي نئابلا قالطلاو

 ءاضقنا دعب اذكو اهتدع يف اهحوزتي نأ هلف -نينثا وأ ًادحاو-

 ْ .اهتدع

 ٠ :ثالشلا قالطلا يهو - ظلغملا
 ةمألا يف نينثا وأ ةرحلا يفاثالث قالطلا ناك نإو .

 احاكن هريغاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لخت الف ءظلغم قالطلاف

 اهنع تومي وأ اهقلطي مث ءاهب لخديو ةدغلا ءاضقنا دعب احيحص

 .اهتدع تضمو

 .غلابلاك ليلحتلا يف ازا يبصلاو

 ١ اقلط نإ «وركم حاكتلاف ليحتل طرشب هوز ذو

 :لوألل تلح اهتظوادعي

 ءاهتدع تضمف نيتقيلطت وأ ةقيلطت لحرلا قلطاذإو

 .هيلإ تداع« «لوألا ىلإ تداع مث« ءاهب لجندق «رحآ جوزب تحوزتو

 1 يا

 ةقيلطت وأ نيتقيلطتب هيلإ تداع : هللا هكر ب

 تاقيلطت ثالغب هوت ةارلا نإ ال را او
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 ثالغلا مدهي امك ثالثلا نود ام مدهب يناثلا جوزلا نأل «قافتالاب

 : .هَّللا مهمحر دمحمل افالخ امهدنع

 تحجوزتو «ىتدع تضقنا دق” :تلاقف ءاثالث اهقلط اذإو

 4 .يتدع تضقناو ينقلطو «يناثلا جوزلا يب لحن دو ءرصعأ جوزب

 0 ل

 اا

 ناب 000
 ءةطسعإإلا

 ةعبرأ صرت مهئاسن نم نولؤي نيذللإ :نتاعمدللا لاق

 مرر ةيآلا رهشأ

 :ءداينالا ىدعم

 .ةغل نيميلا وهو :ءاليإ يلوي ىلا ردصم :ءاليإلا
 يف ءطولا كرت ىلع نيمينلا ندع ةرابع :عرشلا يفو

 . همزلي ثدحب الإ ءطولا هنكمي ال ثيحب ةصوصخم ةدم ةحوّرلا

 اقالط عرشلا هلعجف ؛ةيلهاجلا يف اقالط ءاليإلا ناك دقو
 .ةصوصخم ةدم ةخوزلا ءطو كرتب اقلعم

 ا ' ؟5؟5/ةرقيلا ةروس )١(
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 .  ءاليإلا نقر
 ٍءطولا كرت ىلع لادلا ظفللا وه :اعزبش ءاليإلا نكرو

 :لاق وأ ءكأطأ ال هّللاو وأ «كبرقأ ال هّللاو :هلوقك «نيميلاب ادك ؤم
 .رهشأ ةعبرأ كبرقأ ال وأ كآطأ ال هّللاو

 وأ ةحكانملا وأ ةعضابملا ظفل لمعتساول مكحلا اذكو ْ

 1 .اهوحنو ةباصإلا وأ نايتإلا

 ىلإ هيف جاتحُي الف «ءطولا يف المعتسم ظفللا ناك نإف

 .ةينلا ىلإ هيف جاتحي المتحم ظفللا ناك نإو «ةينلا

 :ءاليإلا مقح

 يف ثنح رهشأ ةعبرأ يفاهعطو نإف ءًايِلوُم راص نمو
 . .ءاليإلا طقسو «ةرافكلا هتمولو «هنيمي

 .ةنئاب ةقيلطت تعقو رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهبرقي مل نإو

 «نيميلا تطقس دقف ءرهشأ ةعيرأ ىلع فلح ناك نإف

 ,ةيقاب نيميلاف «كبرقأ ال هّللاو :هلوقك دبألا ىلع فلح ناك نإو

 مل نإو «ةرافكلا هتمزل ءاهئطو نإف ؛ءاليإلا داع ءايناث اهجوزت نإف
 بوحلا ذكو«ىرعأةقيلطت رههأةأ يشمب تعقو اما

 | .ةثلاثلا ةرملا يف

 ش «قالط ءالبإلا كذب عقب مرح جوزدعب اههجوزت إف ٠
 هنيمي نع رفك ءاهئطو نإف ؛ةيقاب نيميلاو .

 .ايلوم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع فلخ نإو



 فل 5

 :ئوفلا سلع ارداق نكي مهل !ذإ

 -عاوجرلا- عييفلا ىلع ردقي ال اضيرم يلوملا نانك نإو
 لصي نأ ردقيال ةفاسم امهنيب تناكوأ «ضيرم ةأرملا تناك وأ

 - -تعجر يأس “ٌتَي :هناسلب لوقي نأ هئيفف «ءاليإلا ةدم يف اهيلإ ش

 كلذ لعب ةدملا يف حص نإو «ءاليإلا طقس كلذ لاق نإو ءاهيلإ

 .عامجلاب هئيف راصو «ئيغلا

 باي
 خطأ ْ
 حانج الف هّللا دودح اميقي الأ متفح نإفإل :ئلاعت هللا لاق .

 ٠ نيكس بيش

 :جلخلا ىنعم

 «هتعزن يأ :اعلخ لعنلا تعلبخ :لاقي « «عزنلا :ةغل علخلا

 دوصضلاب علخلا مسإلاو
 يفامب وأ علخلا ظفلب عئاكتلا كلم ةلازإ :اعرش علخلاو .

 .ةأرملا لوبق ىلع ٌةفوقوملا هانعم

 :جاطخلا ماكحأ

 ل جل سوو سلا وتل كرام

 يدتفت نأ ةجوزلل سأب الف «ئيش ريغب اهقلطي نأ جوزلا ضري ملو

 5179 /هرقبلا ةروس (1)



 08 ار لام

 لامي علجلا ىلعايضارت اذإف ««ب اهعلخت لامب هتماهسفن
 ىلع ِكتعلاخخ :جوزلا لاقو ءصوصحم

 .ةقيلطت هإ تعقو ءاذك لام

 ْ 0 .لاملا اهمزلو هةنئاب

 ْ ذخخأي نأ هل لحي الف :جوزلا ةهج نم زوشنلا ناك نإ مث

 نإوو# :ئلاعت هلوقل «ضؤعالب اهقلطي نأ يغبني لب ءاهنم ائيش
 شه الف ًراطنق نهادحإ مدينة جوز نادكنم جوز لادبتسا مترأ

 0 1 هائيش هنم اوذأت

 ساو نا هلزاح ةاهلةيس وتزود تاك نإو

 يف امأف ءةنايد اهاطعأ امم رثكأ ذخأي نأ هل هركو ءارهم اهاطعأام

 رمل رمؤتو ؛مزل هنإف هلا نم ةدايزا ىلع اعلاحت اذإذ ءاضقلا

 ,هيلإ ءادألاب

 :عجطشلا لب

 بطلا هيجل عيب هرقل زوجيالاملكو

 : نكل «علخلا يف الدب نوكي نأ زوجيال -مدلاو ةتيملاو ريزنخلاو

 ىلع خالو: يي «علخلا يف كلذ جوزلا لبقاذإ .
 1 .ةأرملا

 ْ :علخلاو لاما سلع قالطلا نيمي قرفلا
 ْ اهقلط اذإف «ماكألا ىف علخلاك لاملا ىلع قالطلا مث

 .  قالطلا ناكو «فلألا اهمزلو «قالطلا عقو «تلبقف ءفلأ ىلع

 ؟./ءاستلاةروس )١(
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 .علخلا يف كلذ انمدق امك انئاب

 عقو ىتم علخلا نأ وهو :دجاو لصف يف امهنيب قرفلاو ْ
 ١ «ضوعلا بجي ال ريزنتخلاو رممخلاك هل ةميقال ضوع ىلع
 ش .قالطلا تايانك نم علخلا نأل انئاب قالطلا نوكيو

 قالطلاف ءضوعلا لطب اذإ هل ةميق ال ضوعب قالطلا امأو
 لحأل انئاب ناك ءايعجر نوكي قالطلا حبرص نأل ءايعجر نوكي

 .ايعجر نوكي ضوعلا لطب اذإف «ضوعلا

 ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل قح لك طقسُي علخلاو ْ
 .ةدعلا ةقفن الإ هللا همح:ر ةفينح يبأ دنع حاكنلاب قلعتي امم رخآلا

 .ةأرابم ناك اذإ هدنع مكحلا اذكو

 :ةأرابهلا ىنعم

 «كنيبو ينيب يذلا حاكنلا نم تئرب : :لوقي نأ ةأرابملاو 1
 | 0ك 0 2 2 ةأرملا تلبقو

 علخلاو «طقسُ " ةأراسمسلا هللا همحر قسويوبأ لاقو 0
 .طقسُيال

 .هايمس امالإ ناطقسي ال :هّللا همحر ذمحم لاقو
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 بلا

 راسغظلا
 نودوعي مث مهئاسن نم نورهاظي نيذلاوإ» :ئلاعت هللا لاق

 مز © ةيآلا ل اولاقامل

 :راهظلا فيرست

 ا :اهل لاق اذإ :هتأرما نم رهاظ ردصم :ةغل راهظلا
 : انإوأ هرياظل ةارهط تاباكالإ ل رلا ترماتطو :يبازايدك

 .هتظياغ

 لمس ىلع ةمرحملا ةحوكنملا هيبشت :اعرش راهظلاو
 .ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ٍديبأتلا

 :راغظلا مكه
 تدع ارق اديك :هتأرمال جوزلا لاق اذإ

 رفكي ىتح اهليبقت الو اهتسمالمو اهثطو هل لحي الو «هتأرما هيلع
 .هراهظ نع

 ريغ هيلع ىيش الو هلا رفغتسا« «رفكي نأ لبق اهعطو نإف
 1 ٠ .ىلوألا ةرافكلا

 . زوحبال ناك نإف «رهظلا ريغ همأ نم وضعب هتأرما هّبش ولو 1

 .راهظ وهف جرفلاو ذنخفلاو نطبلاوحن هيلإ رظنلا
 م



 : "ل

 تناك نإف ؛مألا ريغ مراحملا تاوذب هنأرما هبشونلو 0

 ..اراهظ نوكي هنإف ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ديبأتلا ىلع ةمرحلا

 نمم يهو ؛لاحلا يف هيلع ةمرجم ةأرماب هتأرما هبش ولو

 وأ «جوز اهل ةأرما لثمو هتأرما تمخأ لثم ؛ىرخأ ةلاح يف هل لحست

 :لاق نإيف ءهتين ىلإ عجري «يمأ لثم يلع تنأ :لاق نإو ْ

 وهف راهظلا تدرأ :لاق نإو ءلاق امك وهف ةماركلا هب تدرأ ..

 هل نكت مل نإو «نئاب قالط وهف «قالطلا تدرأ :لاق نإو «راهظ ٠

 ٠ .ئيشب سيلف ةين
 ملهتم هنأ نم رهاظ نإف «هتحوز نم الإ راهظلا توكمنالو -

 ..ارهاظم نكي .

 : :راهظلا ةرافك :

 1 .ةوملاو زاهظلا وجو ددع الإ بحت ةرافكلا 0

 .راركلا »ب رايد اي هير يس حاجا :دوعلاو
 ٠ والا ال

 .ةردقلا دنع ةبقر قتع 1: . ْ

 . قاتعإلا نع زجنعلا دنع نيعباتتم نيرهش مايص مث - 1
 هلوقل ءموصلا نع زجعلا دنع انيكسم نيتس ماعطإ مث ت3 ٠

 ْ .كةيآلا: 0 مهئاسن نم نورهاظي نيذلا ول :ئلاعت

 موصلا لبقتسي هنإف وصلا لالخ يف رهاظملا عماجْؤلو



 ول

 00 .عامجإلاب

 ١ لعشر اايعم ل احط زقك ولو

 : كلذ ةميق وأ يعش وأ رمت نم اعاص وأ ءرب نم عاص فصن نيكسم

 .اريثك وأ اولكأ ام ناك اليلق ءزاج مهاشعو مهادغ نإف 4

 ْ يف ءطعأ ناو أزحأ امي نيت ادحاو انيكسم معطأ نإو

 ْ 00 هوب نعال زحبول داو وي

 : بابا

 مل نكي لو مهحاوزأ دور نذل :ئلاعت هللا لاق 0

 ٠ مر (ةيآلا ...... مهسفنأ الإ ءادهش

 ْ ْ :ناعللا فيرعت

 . .ةابإلاو درطلا وهو: ناو ةنحالم نعال :ردصم :ةغل ناعللا

 . ٠ نعللاب ةنورقم نيجوزلا نيب يرحتت تاداهش :اعرشو

 طورتش تدجو اذإ ناعللا هيلعف «فذقلا خوش ةاردلا سلا“

 */روتلا ةروس )١(



 ١ ا/م .

 هسفن بذكي وأ نعالي ىتح «مكاحلا هسيح ةهنم عنتما نإف ؛ناعللا

 اهسيح تعنتما نإف «ناعللا ةأرملا ىلع بجو نعال نإو ءدحبيف
 .هقدصت وأ نعالت ىتح :مكانلا

 :ناعتلا طورش 1

 :طورش ةعبس هلو
 . :.نيحوز انوكي نأ ١-

 ا
 ” .نيملسم انوكي نأ -#

 .نيغلاب انوكي نأ -4 ٍ
 : < ديلقاع انوكي نأ +90
 فدل وود نركب لأ 7

 .ةيريع ءارالا تركنا 1 1

 .ناعلا ةفص

 ترككنأو «هنارشا فذقأذإ جوزسا نأ تاصنلا ةفصو ٠ ١
 ىلع ةنيبلا ةماقي هحوز ينئاقلا راف «يضاقلا ىل ا

 دهشيف «جوزلاب ئدتبي هنإف «ةنيبلا ةماقإ نع زجغف «هتلاقم قدص

 .نيقداصلا نمل ينإ هّللاب دهشأ” :ةرم لك يف لوقي «تازم عم نأ ْ
 ىلع هّللا ةنعل نأ” :ةسماحخلا يف لوقي مث “.انزلا نم هب اهتيمر امسيف
 يف اهيلإ ريشيو “.انزلا نم هب اهتيمر اميف نيبذاكلا ننم تسنك نإ
 ش 1 .كلذ عيمج“



 تا الف
 دهشأ" :ةرم لك يف لوقت «ثاداهش عبرأ ةأرملا دهشت مث

 3 لوقتو “نزلا نم هبب ينامر اميف نييذاكلا نمل هنإ هللاب
 ينامر اميف نيقذاملا نم ناك نإ يلع هّللا بضغ نأ” :ةسم ةسماخلا

 .امهنيب ناعللا مت «كلذ تلاق اذإف ءانزلا نم هب
 ةقيلطت ةقرفلا تناكو ءامهنيب يضاقلا قرف «نأعللا مت اذإو

 ْ يمر فيول اورد يحيل ير امحا 07
 1 ,ادبؤم اميرحت ةقرفلا نوكت.: :هّللا

 '  .همأب هقحلأو هبسن يضاقلا يفن «دلوب فذقلا ناك نإو
 نأ هل لحو ءيضاقلا هدح ؛هسفن بّدكو جوزلا داع نإف

 ْ .اهجورتي

 ةأرملا تنز وأ ل

 هريغفو بيصلاب خسفلا
 «رقترلاو صربلاو نونجلاك بيع ةجوزلاب ناك اذاو 0

 ]هور يسقلا ينس جرت معز درابعدج , نرقلاو
 . .ءاشا. ؛ اهقلطي

 .ءاقثر يهف ىنؤث الف تدسنا (ص) اقتر ةأرملا تققر )١(

 .رخخآ اعيش وأ امظع ناك ءأوس جرفلا يف ركذلا كولس نم عنمب عنام وه ةارقلا (1)



 ىلع

 . :يلتامك هماكحأف جوزلاب بيعلا تاك اذإ امأ ٠

 دنع كلذ تبثو «نينع اهحوز نأ ةأرملا تعدا اذإ ت٠

 نإف «ةنس هج يضاقلا نإف «لئالدلا نم هريغب وأ هرارقإب يضاقنلا
 1 تبلطو اهيلإ لصي مل نإو ءاهل رايخ الفةدملا هذه يف اهيلإ لصو

 0 طة ءامهنيب قرفي يضاقلا نإف «ةقرفلا ةأرملا

 ْ .اهب الح دق ناك !ذإ رهملا لامك اهلو
 0 للم كد نينو يوكتم امكن نتي 7

 : يبصل قّرْف « «لئالدلا نم هريغب وأ هرارقإب يضاقلا

 .هلحجؤي ملو

 ' .نينعلا لحي انكر هنإف رع امأ
 رايخ الف «صرب وأ ماذج وأ نونج جوزلاب ناك اذإو - 3

 , دمحم لاقو هللا امهمحز فسوي يبأو ةفينح يبأدنع ةأرملل
 0 قرف «بويغلا هذه يضاقلا دنع تتبث ث نإف ءرايحلا اهل : :هّللا همجر

 ش يم لول ىلع ل يتاعرعلا كاملا يزل ءامهنيب

 : .هللاةنحر

 | هولا دهأ دادت اراب خسفلا

 نونا تعقو «مالسإلا نع نيجوزسلا دحأ درل ذو

 : - : :قالط ريغب امهنيب ةقرفلا تناكو ءامتهنيب
 ١ لامك اهلف اهب لسد دقو «دترسلا وه جوزلا ناك نإ

 1 0 ع هرهملا
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 ٠ لبق دادترالا ناك نإف «ةدترملا يه ةأرملا تناك نإو

 . .رهملا اهلف لوحدلا دعب ناك نإو ءاهل رهم الف لوحدلا
 .امهحاكن ىلع امهف ءاعم املسأ مث ءاعم ادترا نإو

 «ةدترم وأ ةرفاك وأ ةملسم دترملا جوزتي نأزوجيالو

 . .دترم وأ رفاك وأ ملسم اهجوزتي ال ةدترملا كلذكو

 يلأب

 ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاوإل :ئلاعت هللا لاق

 0 .هيارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب نصبرتي
 © ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو إل :ئلاعت لاقو
 004 نهلمح نعضن نأ نهلحأ لامحسألا تال وأوإف :ئلاعت لاقو

 .ءطولا ةدعو «قالطلا ةدعو ءةافولا ةدع :ةثالث عاونأ ةدعلا

 :ةافولا ةدع

 يقعوا هكر ارحل وكج نونو هذاا ١+»

 :ئلاعت هلوقل ءلحدي ملوأ اهجوز اهب لعد «ةريبك وأ تناك
 ٠ .هتةيآلا......اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاوإل

 ©51/ةرقبلا ةروس )١(

 ؟؟/./ةرقبلا ةروس (؟)

 1/قالطلا ةروس ()
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 عضوي اهتدع ءاضقناف الماح ةجوزلا تناك نإو

 تردمف :قلخللا نيشسم طق ناكوأ ءاتاقرتا اذإ اهلشح

 1 را ' .تلاط وأ ةدملا

 :قالطلا ةدع

 | تمقو وأ ابحر وأ اتاي قالت تئأرمأ لسير عل اذ

 ةثالث اهتدعف ضيحتت نمم ةرح يهو «قالط ريغب امههنيي ةقرفغلا

 ١ ضيحلا يه ٍءارقألاو ءءارقأ

 9 .رهشأ ةثالث اهتدعف ربك وأ رْغص نم ضيحت ال تناك نإو

 ا

 : :ةدوطوملا ةدع

 ثالث اهتدع ءةهبشب ةءوطوملاو ءادساق اجباكت ةحوكسملاو ٠

 .توملاو ةقرفلا يف ضيح

 :ةقرفتسلا لئاسملا

 ةضيحلاب دتعت مل ضيحلا ةلاح يف هتأرما لجرلا قلط اذإو ا

 .قالطلا اهيف عقو يتلا
 ةافولا يفو ؛قالطلا بيقع قالطلا يف ةلعلا ءادتباو

 «ةدعلا ةدم تضم ىتح ةافولاو قالطلاب ملعت مل نإف«ةافولا بيقع

 ْ ا ا ..اهتدع تضقنا دقف

 مزع وأ ءامهنيب قيرفتلا بيقع دسافلا احاكنلا يف ف ةدعلاو



 ىلا د

 .اهتطو كرت ىلع عيطاولا
 وأ ةافولا تناك نك تزال نهال اهتدع يتلا ةأرملاو ْ

 نإو «ةلهألاب روهشلا تربتعا «رهشلا ةرغ يف تقفتا قالطلا

 .ددعلا نغ تصقن

 ٠ :رهشلا لالخ يف تعقو قالطلا وأ ةافولا تناك نإو

 دع اهو نيثالثو ةئام 0 يفو ءاموي نيعست :قالطلا يف ثدتعا
 ١ هللا همحر ةفينح يبأ 1ْ

 .:هريقو دادحإلا نم ةدتعملا ىلع بجيام ْ ٠
 ١ 0 : تادهالا سقف .

 يي ا

 ءنارفعزلاورفصعلاب بيظملاو وبضملا بوشلا نشلو «بيطلا
 باضحلاو «يلحلا سبلو «طاشتنالاو ءناهّدالاو لاحتكالاو

 نأب سأب الف .عوبصما بوث الل امل نكي ملاذإالإ كلف وحدو ْ

 :ةنيرلا دضعت الو :هتسبلت

 نا دحالا بلع حتوم

 راسل هدا صب رز لح ةدعألا يهم

 .اهجوز اهنع تام وأ ثالث وأ ةدحاوب اهجوز نم تناب
 .ايعجر اقالط ةقلطملا ىلع دادحإلا بجي الو

 سيرا ناار وكمل يلعشالا سالو
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 اهي رنا ةتوتبملاو ةيعجرلا ةقلطملل زوجي الو
 تناك يذلا تببلا يف ئنكسلا اهيلع بجي لب ءاراهن الواليل

 .جوزلا ىلع ةقفنلا اذك و ىنكسلا رحأو هيف نكست

 يفراهنلاب جرخت نأب سأب الف ءاهجوز اهنع يفوتملا امأو
 اهتقفن نأل «هيف دتعت يذلا اهلزنم ريغ يف تيبت الوءاهجئاوح ٠

 ْ .اهرمأ حالصإل جورخلا ىلإ جاحسن ءاهيلع

 | عضوملا وه :هيف دادتعإلاو ىنكسلاب رمؤت يذلا اهلزنم مث
 ناك ءاوس ءهتوم لبقو جوزلا ةقرافم لبق هيكست تناك يذلا
 | :انكاس نكي مل وأ هيف انكاس جوزلا

 اهيلع ناك ءاهجوز اهقلطف ءاهلهأ تراز اذإ اهنإفءكلذلو 20
 .كلانه دتعتف هيف نكست تناك يذلا اهلزنم ىلإ دوعت نأ ٠

 :اهجوز تيب نم جورخلا اهل زوجي ىتم
 ةلاح تدجو اذإ اهجوز تيب نم جرخت نأ ةدتعملل زوحي

 0 :ةيتآلا لاوحألا نم

 هلال ركل طوق فايا ربل انفع نكح

 .اهعاتم ىلع راغي نأ تفاح اذإ - 1

 هنرحأ ىف ةيذوت ايدك الو: ةرخاب تلا ناك اذ دع

 : : ١ . .ةدنعيف

 نكست نأ اهلف ءاهنع تام دقو ءاهجوزل لزنملا ناك نإو

 نع رتست نكلو «ىنكسلا يف اهيفكي اهبيصن ناك نإ اهبيصن يف



 ليف ٍ

 .اهل مرحمب سيل نمم ةثرولا رئاس
 ؛مهنم اهعاتم ىلع تفاح وأ ءاهيفكي ال اهبيصن ناك نإف

 .ٌرذدع كلذ نوكيو «لقتنت نأ اهلف

 بسلا توبت
 لقأل دئولاب تءاجف ءايعجر اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإ

 دلؤلا بسن تبثيو ءاهجوز نم تناب «قالطلا تقو نم نيتنس نم
 .اهحججوز نم

 اهتدع ءاضقناب رقت نو ركاز ديس بام اال

 .ةدعلا يف اهئطو هنأك لعجيو «ةعجرلا تتبثو ءهنم هبسن تبن
 اهدلو بسن تبث ءاهنع تام.وأ ءانئاب اقالط اهقلط اذإو

 :نيتنس نم لقأل هب ت ءاج اذإ اهجوز نم

 مزز نم ناعم مامعل دلوليوح ءاجبش كاب االلع اهقللج اذإو ْ

 يعدي نأ الإ هبسن تبثي بثي مل ةقرفلا

 نيبو ةافولا نيب ام اهجوز اهنع يفوتملا دلو بسن تبثيو

 رهشأ ةتس نم لقأل دلوب ت ءاجف ءةأرما لجرلا جوزت اذإو

 : .هبسن تبثي مل ءاهجوزت موي ذنم
 ا ل ل

 ةداهشب تبني «ةدالولا دحص نإو ءتكس وأ جوزلا هب فرعا



 ملك

 .ةدالولاب دهشت ةدحاو ةأرما

 :هلقأو لمحلا ةدم رشكأ

 .رهشأ ةتس هلقأو «ناتنس لمحلا ةدم رثكأ

 همن اها

 تاسفتسلا

 . :ةجوزلا ةقفن
 اهحوز ىلعف ءجوزلا لزنم يف اهسفن ةجوزلا تملس اذإ.

 ارسوم ءاعيمج امهلاحب كلذ ربتعي ءاهانكسو اهتوسكو اهتقفن

 .ارسعم وأ جوزلا ناك
 ىتح يسفن مّلسأ ال رز اهجم جار دسار ا ا

 .ةقفنلا اهلف «يرهم ينيطعت

 | :ةففتسلا طقست ىحم

 :ةينآلا لاوحألا يف ةجوزلا ةقفن طقست

 ريغب اهجوز لزنم نم تجرح اذإ يأ «ةأرملا تزشن اذإ ١-
 :ةلوك ىلإ رعت نأ ل[ هنا

 تملس نإو اهب عتمتسي ال ةريغص ةجوزلا تناك اذإ -1

 .اهجوز ىلإ اهسفن .

 «ئطولا ىلع ردقيال اريغص جوزلاو «ةريبك ةجوزلا تناك نإو



 لب

 .هلام نم ةقفنلا ةحجوزللف

 ةحوزك < .ةحورلا يعمل اهتمي قيرفتلا قو نإ 2

 . قالطلا لبق اهسفن نم اهحوز نبا تنكم

 .ةقفنلا اهلف قالطلا دعب كلذ.تلعف نإف

 .ةدعلا يف هتأرمال ةقفن الف جوزلا تام اذإ - غ

 ءاوس ءةدعلا يف ىنكسلاو ةقفنلا اهلف «جورلا اهقلط نإو 0

 .انثاب وأ ايعجر قالطلا ناك

 ْ .تدترا مث اهققلط اذإ -ه

 .نيدوأ انزلا نم ةأرملا تسيح اذإ -

 .اهرك لحجر اهي هيهذ وأ ,مرحس ريغ عم تحيبح اقإ ال
 .ةقفتلا اهلف جوزلا لزنم يف تضرم اذإ امأ

 2 :نيوجوزلاب قلعتت ةمهم رومأ
 مداح ةقفن هيلع ضرفي ءارسوم جوزلا ناك ادي - 1

 ..دحاو مداخن نم رثكأل ضرفي الو «هتجوز

 ةدرفم راد يف اهتحجوز نكسي نأ جوزلا ىلع بحي - دا

 .جوزلا براقأ نم دحأ اهيف نكسيال

 نم اهلهأو هريغ نم اهدلوو اهيدلاو عنمي تأ جوزللو -"#

 وال احا مهعنمي الو ءاهيلع لوخدلا

 .راتخخا تقو يأ يف

 . ىضقف .ةقفتلا نع يضاقبلا ىلإ تاج وزلا عفارت اذإ -4
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 ءايناث يضانقلا ىلإ تعفارتف .ج وزلا رسيأ مث« راسعإلا ةقفنب يضاقلا

 .رسوملا ةقفن اهل ممت هنإف

 كلذب هتبلاطو « ا وا در لاب تفس وام

 :نيتلاح يف الإ ةقباسلا ةدملل اهل عييش الف

 ٠ .ةقفن يضاقلا اهل ضرف اذإ :ىلوألا

 .ةقفنلا رادقم ىلع ج وزلا تحلاص اذإ :ةيناثلا

 .ىضم ام ةقفنب اهل ىضقي نيتلاحلا نيتاه يفف

 «روهش تضمو ةقفنلاب هيلع يضق ام دعب جوزلا ثام نإف

 ْ .ةقفنلا تطقس

 كداداو بسس نا دالك

0 

 ...ةئرولل يقب

 :راغسصلا دالوألا ةقفن

 ش ءدحأ اهيف هكراشي ال بألا ىلع راغصلا دالوألا ةقفنو

 .دحأ ةحوزلا ةّقفن يف ةكراشي ال امك

 : هعضرت نأ همأ ىلع سيلف ءاعيضر ريغصلا ناك نإف

 .اهدنغ هعضرت نم بألا هل رجأتسيو

5000 

 .زاح هعضرت نأ ىلع اهرحأتساف ءاهتدع تضقتنا نإو



: 4 

 مألا تيضرف ءاهريغب ءاجو ءاهرحأتسأ ال :بألا لاق نإو

 مل «ةدايز تسمتلا نإو هب قحأ أ مألا تناك «ةيبنجألا ةرحجأ لشمب

 1 .اهيلع جووزلا ربحي

 بحت امك ءهنيد يف فلاخ ناوي أ ىلع ةبجاو ريغصلا ةقفنو
 0 :ةيباتك نوكت نأك هنيد يف هتفلاحخ نإو جوزلا ىلع ةجورلا ةقفن

 :ثلولا ةفاضحب قهأ نم

 ىلع نوكت دلولا ةناضحف نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإ

 ا :يلاتلا بيترتلا

 .مألا يه دلولاب سانلا قحأ ١-

 . بألا مأ نم ىلوأ مألا مأف ءمألا نكت مل نإف -
 .تاوخألا نم ىلوأ بألا مأف «مألا مأ نكت مل نإف 1

 تامعلا نم ىلوأ تاومخألاف ءنككست ملل نإف -

 ٠ : .تالامخلاو

 مث «مألا نم تعخألا مث ,مألاو بألا نم تمألا مدقتو

 ش .بألا نم تحألا

 تامعلا نم ىلوأ تالاف تاوخألا نكت مل إف - 0

 .تاوحألا مدقت انك ملعو

 يف روكذملا بيترفلاك تامعلاف نكتمل نإف - 1

 1 .تالاخخلاو تاوحألا

 الإ .ةاضحلا يف هتح طقس ءالوه نم تحوزت نملكو
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 .ريغصلا نم مرحم محر اذ اهجوز ناك اذإ

 هيف مصتحاو «هلهأ نم ةأرما ةريغصلل نكت مل نإف - تال
 .اببصعت مهالوأ هب مهالوأف «لاجرلا

 ' :ةتاضهلا قح طقسبي ىهم

 «هدحو لكأي ىتح مالغلاب قحأ امهريغو ةدجلاو مألا

 .نأب كلذردقو ءهدح-و يجنتسيو ء؛هدحو سبليو هدحو برشيو

 ش : ىتفي هبو «نينس عبس غلبي
 .ضيحت ىتح ةيراجلاب قحأ بألاو مألا نم ةدجلاو مألاو

 «ىهتشت ادح غلبت ىتح ةيراجلاب قحأ ةدجلاو مألا ريغو
 .ىتفي هبو :نيتس حبت علب دأ كطدوتلو

 ءةدحلاو مألا يف كلذك مكحلا نإ هللا ممر لتحت عوج 7“

 .هلوق ىلع ىوتفلاو
 ل يي ةيباتكلاو

 ْ .رفكلا فلأي نأ هيلع

 اهلو «رصملا نم اهدلوب جرخت نأ ةيعجرلا ةقلطملل سيلو
 .هيف اهجورت يذلا اهنطو ىلإ هب جرحت نأ

 :تادجلاو دجلاو بألا ةقفن

 1 ا لا سل نحل ار

 .هنيد يف هوفلاحخ نإو «ءارقف اوناك
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 :نييدلا فالتخا عم ةقفنلا هل بجت نم
 :ةينآلا براقألل نيدلا فالتمخا عم ةقفتلا بجت

 ١- .ةخوزلا

 - .ناوبألا

 .دادجألا بم

 .تادجلا -غ

506 
  -1.دلولا دلو

 :براقألا نم مهريغ ةقفن
 را تس رع احل

 :ةيتآلا طوربشلا نم طرش دجو

 ش ديدن

 - .ةريغص وأ ةغلاب تناك ءاوس «ةريقف ةأرما نوكي نأ

 أ ردكم وأ اعلان ناك هاربا هدف وك نجا

  - 4.اريقف ىمعأ نوكي نأ

 ناك اذإو «نيدلا فالتعا عم ءالؤهل ةقفنلا بحتاالو

 ىلع اثالثأ امهيوبأ ىلع ةقفنلاف «ناوبأ نِمزلا نبإلاو ةغلابلا ةنبإلل

 .ثلثلا مألا ىلعو ءناثلثلا بألا ىلع «ثاريملا ردق .

 .هيوبأ ةقفنب هيلع يضق ءارضاح هلامو ءايئاغ نبإلا ناك اذإو

اج هسفن ةقفنل هنبا عامم بألا عاب نإو
 ةفينح يبأ دنع ز
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 همحر | ١ 1 5

 ٌ : .زحي ملزاقعلا عاب نإو

 هنم اقفنأف هيوبأ دنع نا ةايئاغ بألا ناك نإو

 '” ٠ .انمضي مل

 نذإ ريغب امهيلع قفنأف «يبنحأ دي يف لام هل ناك نإو

 ٠ .نبإلا نا ألا يل نالاالا



0 

 بانك

 ناسية
 مكناميأ يف وخألاب هللا مكذخعاؤي الإ :ئلاعت هّللا لاق

 6 ناميألا متدقعامب مكذخاؤي مكلو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هّللا يضر ةريره يبأ نعو |

 رفكيلف ءاهنم اريعخ اهريغ يأرف نيمي ىلع فلح نم" : لاقملسو.

 2500 “.لغفيلو «هنيمي نع

 - :ناميألا ىنعم
 وقالت ومو ني هيج داألا ْ

 لعفلا ىلع فلاحلا مزع هب ىَّوُق دقع نم ةرابع :اعرشو

 ْ .كيلاوأ

 :نيمصسلا عاونأ
 7 :برضأ ةثالث ناميألا

 ....سومُغ نيمي ٠-

 2م.8/ةدئاملا ةروس )١(

 (4 5105 :مقرر .اهنم اريخخ اهريغ ىأرف انيمي فلح نم بدن باب ءناميألا يف ملسم هاوز )322(



 ل

 رو باغ :برض تاب نم «سمغي مجنلا سمغ
 .هيف هتعقوأ :مثإلا يف اهّبحاص ٌةبذاكلا

 يف اعقاو ناك ءاوس ءادصق ةبذاكلا نيميلا يه :اعرشو

 مل هنأ ملعي وهو رادلا هذه تلد دقل هللا ةلوفك يضايمتا

 1 ملعي وهو «ورمع هنإ هّللاو :هلوقك لاحلا يفاعقاو ناك وأ اهلحدي

 ّْ ٠ .اهوحنو ديز هنأ

 0 :نيصيلا هذه مكح

 00 رابكلا نود تودع ةبوتلا وجو: '

 ْ : ْ :ةيضاثلا |

 ًاطعخأ يأ: وخل وخلال راسم :ةغلوغللاو: :وغلنيمي '

 7 ..ةاععم ذاريالو نانللا نم فيما :مالكلا نم وغللاو .الطاب لاقو

 : . تلحد ام هّللاو : :لاق نأب « ءًالطبخ ةبذاكلا نيميلا يه : :اعرشو ٠

 .هديعي نم اريط يأر وأ ؛هفالخب رمألاو «كلذك هدنعو «رادلا هذه

 . .مامح وه اذإف «بارغل هنإ هّللاو :لاقف ابارغ هنظف

 :نييصيخلا هذه مكح
 نان ضب الذ وجو هلصأ نيل ءذلمكح ١

 .. .نيميلا هذهب

 - :ةشلاثلا
 ْ هلعفي نأ ليقتسملا رمألا ىلع فلحي نأ يهو :ةدقعنم ن

 لدأ ال هللاو وأ «ديز تيب نلخد ؤ' هللاو : ا
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 .كديز تيب

  :نيميلا هذه مكح

 .ةرافكلا هتمزل كلذ يف ثنح اذإ

 :نييميعلا ظافلأ

 :عاونأ ةسمح نيميلا ظافلأ
 0 :لوألا ٠

 .ميحرلاو نمحر لاك هئامسأ نم مسا وأ هللاب نيمي

 "ويم حب وبا اةهيدملا

 ءهّللا ةزعك «ملعلا ىوس هتاذ ذ تافص 00 ا

 ؛هتمظعو هئايربكو هلالجو
 ..انيمي نوكي ال هنإف هللا ملعب فلخ نإف

 طخسو للا بضفك لعفلا تافص نم ةفصب فلح نإو

 .افلاح نكي مل هللا

 لزأل ولك حرق ولانه فلا '

 :ثملاخلا

 وأ يدوهي وه :هلوق وحن «ةيانكلا قيرطب ئلاعت هّللاب نيمي

 كلذ وحنو للاب رفاك وأ مالسإلا نم يرب وأ يسوجس وأ ينارصنن

 ..اذك لعف نإ



 نياك اون دك

 ف لا راف ورنا لل

 .ةرافكلا همزلتو

 :عبارملا

 مالسإلاب فلح نأب: :ىنعمو ةروص ْيلاعت هللا ريغب نيميلا
 3 موصلا و ةالصلاب وأ ةبعكلاب وأ هتكتالمب وأ «ىلاعت هللا ءايبنأب وأ

 .هباذعو ِهّللا طخخس هيلع: :لاق وأ جحلاو

 0 : هته

 .ةرافكلا هيلع بحت الوءانيمي نوكي ال نأ همكحو
 ْ . :سماخلا

 وهو ا رو فر يموت هلا ريغب نيميلا ش
 ءطرشلا ليطحتت نع عنان هنأل «ءارجللاو ظرشلا رك" دي قلجحلا

 :مهلوق وخن كلذو' «ىلاعت هّللا مسا ركذ ةلزنمب ربلا ىلع لماحو

 وأ تلحد ىتم وأ تلخد نإ وأ قلاط تنأف رادلا هذه تبلمخد اذإ

 .تلخد ام ئتم وأ تلخد ام اذإ 0

 ١ : مهمته

 1 دقو «طرشلا ف ورح ةدع نأ «تقلط لوخدلا دجو اذإ

 ا .هنيمي يف ثنحيف طرشلا دجو



 يه

 , .هللارذت ْ

 ولا

 : 0 :نيمميلا خيص
 080 «ةتافقصو ىلاعت هللا ءامنمأب نيحبلا ناك اذإ

 كل :لاق نأب لاحلا يف لمعتسملا ظفللاب ربخلاو هب مسقمساو 0
 .انيمي نوكي انك ناتنأل هللا تيفال

 وأ هّللا رذن ىلع وأ را هللا دهع :لاق اذإ اذكو

 وأ هللاب نفلخأ :لاق تأب ليلا ظفللاب مَسَقلا ركذاذإو
 8 ءاذك نان يلع هللا مزعب 00 وأ ءاقك أ .لعنفأل هللاب مسقأ

 .كلذك انيمي نوكي

 ل

 رك هن 1 نابنال سأ وأ فلحأ وأ دهشأ 3 ْ

 . :نيصيلا فورح 0
 ماسلا فورح

 .هللاب ةلرقك مل -! 0
 .هللات :هلوقك ءءاتلا -8

 ' ءاذك لمفأ الهلل م

 ْ ْ :نييميلا ماكحأ مهأ نم
 .ءاوس هركملاو يسانلاو نينميلا يفدصاقلا ١

 ناك ءاوس «ءءاوس مكحلاف «هيلع فلح ام لعف اذإ كلذك و
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 .اهركم وأ ايسان وأ ادصاق هلعف

 ال وأ :يلصأ ال هللاو :لاق نأب ةينضعم ىلع لح نم د؟

 .هنيمي ْنع رفكيو ثنحي نأ هيلعف ءانالف نلتقأل وأ «ىبأ ملكأ

 يكول هكلمي امم اعيش هسقن ىلع مّرح نم -
 : .نيمي ةرافك هلمعتسا نإ هيلعو

 . ماعطلا ىلع وهق , مارح يلع لالح لك :لاق نمو - 4

 .ِكلَذ ريغ يوني نأ الإ بارشلاو

 وأ ةبعكلا لح دف ءاتيب لدي ال نأ :فلح, نمو -ه |

 .ثنحبي مل دباعملا نم ادبعم وأ دجسملا
 ٠ ١

 ةالصلا ىف نآرقلا رق ملكتي ال نأ :فلج نمو - .

 هعزنف «هسبال وهو ؛بوثلا انف لا اح ودير

 ئ 0 تحي مل لاحلا يف
 ,اهيكار وهو «ةرايسلا هذه بكر يال :فلح اذإاذكو ش

 '.ثنح ةعاس ثكم نإو «ثنحي مل لاحلا يف لزنف

 بحي مل ةاهيف وهو مرادلا هذه زخدي ال:فلح نمو -م6 ٠

 ل 0050
 «نالف اهقلطف «نالف ةجوز عم ملكتي ال نمو -8 ا

 ٍ راص ام دعب هملكف «باشلا اذه ملكي ال :فلح اذإ اذكو
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 ابق «ناسليطلا اذه بحاص ملكي ال :فلح نإ كلذكو

 ' - .ثنح دقف فلاحلا هملك مث ءهّيحاَص ناسليطلا

 ث مراد نالف عابف «نالف راد لخدي ال :فلح نمو ٠-

 كدي لهنإفهرادلا فلاحلا لخد

 ثيحب وهو «هملكف «نالف عم ملكتي ال :فلح نإو ١-

 .ثنح «مئان هنأ الإ .عمسي

 نذإلاب ملعي ملو ,هل نذأف«هنذإب لإ هملكي ال :فلح نإو

 . .ثنح هملك ىتح
 داتعي ام ىلع هنيميف «زبخلا لكأي ال نأ :فلح نمو

 اهلا دابعي الا ةانلب ينررألا ربع لك نايزاربخ هلك دليلا لثمأ ْ

 | :ثنحي ال ءازيخ هلكأ

 ا 0 تع

 ٠ لعف نم لكوفءقلطي ال وأ جوزتي ال نأ :فلح نمو

 ىتح اهتأي ملق :ةمركملا ةكم نييتأيل :فلح نموا 4 '

 . ١ .هتايج ءازجأ نم ءزج رخآ يف ثنح «تام

 ل لاف ناب لاعب ىلع فلح نمو الم

 .اروق نيميلا ١ دعب ثنحو «هنيمي تدقعنا ءابعذ
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  :ديقب اهديبقتو نييميلا يف ءانشتسالا
 ٍ «هنيميي الصتم هللا ءاش نإ : :لاقو دس ع 3

53 0 1 0 

 مانزل رار مل كار رح لا نرواع حمل اا موب

 .ثنح «رحآ ببسل
 وأ نينو انمز وأ اني انالف ملكي أل :ىلمخ قو 0

 فسوي يدخل ياك مهنا هس يع رت هلامرلا
 ش ا ١ . .هّللا امهمحر دمحمو

 . لميا هثالث ىلع وهف هنأبإ ملكيال نأ: فلح ولو - 1 ْ

 هن اب رشع ىلع وه مآ ملال نأ :فلح اذإ امأ

 07 .عوبسألا مايأ ىلع وه : الاقو هللا همحر ةفينح يبأ ْ

 ْ هر ىلع وهل روما ملكي ذأ :تلسولو ده 7

 .ارهش رشع ينثا ىلع وه :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع رهشأ

 َ نايت دال ناعوت < يطل تلح كر 5

 0 :ادابأ هكرتي 0

 ١ هةر ةرمل ىلع ف هلك لفل :فلح نإو - -ا/ ْ

 .هنيمي يف رب «ةرم هلعف .
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 بلاي
 رذصسملا

 هللا طيف نذل نينو هيل علا كاسل لاك

 ضع الد هتيعيلا ران وير هفطلد 00

 “.نيميلا ةرافك رذنلا ةرافك” :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو

 :رصلا ىف

 .فيوختلا وهو راذنإلا نم رذنلا لصأ

0 
 .ةدابع وأ ةق ْ

  5200بحاوب سيل ام كسفن ىلع بسجون نأ
 .رمأ ثودحب

 :رذشلا ماكحأ مهأ ضعب يلي اميفو
 ١- نيتحكر يله انآ يلع لاق نأب اقلطم رذن نم

 .رذنلا اذهب ءاقولا هيلعف

 ْ مويلا كلذ لبق ىلصف ءاذك عضوم وأ ءاذك مويب هدبق نإو
 ..هنع هأزجأ رخآ عضوم يف وأ

 وأ اقلطم نيكاسملا ىلع قدصتلا رذن اذإ مكحلا اذكاو

 نم مترذن وأ ةقفن نم مقفنأ امو” ةعاللا يف رذنلا باب «رودنلا و ناميألا يف يراحبلا هاور )١(

 (531315 'مهر) ند

 (45 57 :مقرر رثطلا ةرافك' يف باب ءرذنلا يف ملسم هاور(7)



 الل

 ةيفياالل ؟ضوضخم داو نيكاسُم ىلع وأ صوصخم موييب هديف
 .كلذب قدصتلا

 'كلذكف صوصخم رهش وأ مويب هذيقو ءاموص رذن اذإ امأ
 دمحمل افالخ هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع مكحسلا

 هللا حر

 ْ ناحتمالا يف تححن اذإ :لاق نأب هرذنن قلع نإو -؟

 ءرابلا عسر راقولا هنا طرخلا و وو موص يلعف «ىونسلا

 ” ىوريو «نيمي ةرافك كلذ نم هئزجي :هّللا همحر دمحم لاقو

 .دمحم لوق ىلإ ةفينح يبأ عوخر
 ىتمتي طرشب هقلع اذإ هنأ وهو ءليصفت هيفف ىوتفلا امأو

 هنإف ةخح ىلعف يضيرم يفش نإ وأ تحجن نإ :لاق نأك هدوحجو

 .طرشلا دو اذإ نيميلا ةرافك هعزجي الورذتلا سفن ءافو هيلع بجي
 "٠ انالف تلتق نإ :لاق نأب هدوجو ىنمتي ال طرشب هقلع نإو

 رفك ءاش نِإو هرذنب يفو ءاش نإ ريختي هنإف هلتق مث «ةنس عوص يلعف ١

 .هانعمب نيمي هرهاظب رذن هنأل ءهنيمي

 :رذنلا طورسش
 طورش ةثالث هيف تعمتجا اذإ الإ رذنلاب ءافولا بجيالو

 «ةالصلاو موصلاك بحجاو روذنملا سنج نم نوكي نأ ١-
  .بحاو اهسنج نم سيل هنأل ءضيرملا ةدايعب 0 ّء

 «هريخل ةليس وال هنأ ذل ًادوصقم روذنسلا ن وكي نأ -
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 ةليسو وه لب ؛هتاذل ادوصقم سيل هنأل «ءوضولاب رذنلا حصي الف

 .ةالصلا ىلإ

 رذتلا حصي الف ءرذنلا لي ووو او وا د

 .رذنلا لبق ةبجاو اهنأل ناضمر رهشل وأ سمحلا تاولصلل

 نيميجلا ةرافك
 نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكفإل :ىلاعت هللا لاق

 6 مكايلعأ وغفل اب لوا 1

 ةنالث نيب ريخم وهف رسوم وهو «هتيمي يف ثنح نمو

 1 :ءايشأ

 .ةبقر روح ءاش نإ -9

 امغابوث دحاو لك «ءنيكاسم ةرشع اسك ءاش نِإَو -؟

 .ةالصلا هيق ٌعئرجي ام هاندأو ءداز

 ةرافكلا يف ماعطإلاك نيكاسم ةرشع معطأ ءاش هكإو -

 لا .راهظلا يف

 ءايشألا هذا وطرق نر ةرمنب كاوا تثإو

 . تاعباتتم مايأ ةثالث ماص «ةثالثلا

 .هئزحي مل ثنحلا ىلع ةرافكلا مدق

 سس سس سس سس سس سس سس
 يب

 28.5/ةدئاملا ةروس ع1



 تانك
3 

 عوسسيبجلا
 2 عيبلا هللا لحأو لل :ىلاعت هللا لاق
 نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأتالإلا :ئلاعت لاقو

 007 مكنم ضارت نع ةراجت نوكت
 : .عييبلا ىنبعم

 .لاملاب لاملا ةلدابم :ةغل عيبلاو

 يضارتلاب لاملاب لاملا ةلدابم :عرشلا يفو

  :عيسلا نكر
 :نانكر هلو

 .باجيإلا ١-

 ” - ,.لوبقلاو ٠

 لاقو ءاذكب ملقلا اذه كنم تعب :عئابلا لوقينأوحن
 «تذخأ :هلوقك هانعم يدؤي ام وأ ءتعتبا وأ «تيرتشا :يئرددملا
0 . 

 ملقلا اذه كم تيرتشا : لاف يرتشملا أدب اذإ كلذك
 كلل وهو هأ أ: كميت وأ «هتيلهعأ وأ «كنم هتعب :عئابلا ل الإ لاف« اذكب

 51/2 ةرقملا ةروس 0( سن 2 يجب بيج يوي احم

 + ة/ءاسنلا ةروس (5)



 :عيضلا طورمش .

 ٠ :طورش ةئالث عيبللو
 ال ىتح ءاغلابو القاع دقاعلا نوكي نأب ءةيلهألا طرش ١-

 -  .نونحملاو لفطلا نم عيبلا دقعني
 نم امهف -لقعلا فيفخلا- هوتعملاو لقاعلا يبصلا امأف ْ

 : 0 : .عيبلا لهأ

 ءاموقتم الام دقعلا لحم نوكي نأ وهو :داقعتالا طرش -؟

 .الصأ زوجي ال هنإف مدلاو ةتيملاو ريزتحخلاو رمحلا عاب ول ىتح
 عاب اذإ ىتح «ةيالولا وأ كلملا وهو :ذافنلا طرش -*

 .ةيالولا دوجول ففن ليكولا عاب ولو «ذفن هسفن كلم

 1 : عيدسلا مهه

 «يرتشملل عيبملا يف كلملا توبث وهف عسيببلا مكحامأ

 ' ,رايخخ ريغ نم اب خيبلا ناك اذإ عئابلل نمثلا يف كلملا تؤيثو

 ايشلا راسا هنيفلاوا ورا راهقانب ناك اذإامأف

 . .ركذيس ام ىلع باوجلاف

 :عيمسلا عاوشأ

 :ةعبرأ عأ ونأ عيبلا

 عيبو «ملقلاب باتكلا عيبك «نيعلاب نييعلا عيب :اهدحأ

 .ةضياقمل لا عيب ىمسيو هرخخآلا بوثلاب بوثلا



 لك

 نامثألاب علسلا عيب وحن «نيدلاب يومن :يناشلاو

 ْ .سولفلاو
 نمش لطملا نشأ عب وهو «نيدلاب نيدا ع :تلاشلاو

 .ةضفلاو بهذلا وه :قلطملا نمثلاو «قلطملا

 مّلسُملا نإف ءملسلا عيب ىمسيو «نيعلاب نيدلا عيب :عبارلاو

 «انيد نوكي دقو ءانيع نوكي دق لاملا سأرو «نيد وهو «عيبم هيف

 :يعريسلاا# ةدتابلا ىو ل طرخ سم كلو

 :نمشلاو عيبملا فيرعت
 .نييصنلاب نيف ذل ام؟مشلاو .نييفتلاب نيعتي اماعيبملا

 يف نانيعتي ال امنإو «ريناندلاو مهاردلا وه :قلطملا نمثلاو

 سنتجتلاو ردقلا تايب قح- يف نيعتتو «تنيع نإو تاضواعملا دوقع

 2 ٠ .ةفصلاو

 .تالاكولاو تانامألاو بوصغلا يف نانيعتي امهو

 نيعو ,مهرد فلأب اسوماحج عاسب' نسم نأ :كلذ نايبو

 دارأ ول ىتح ءاهنيع قحتسي ال عئابلا نإف ءسلجملا يف مهاردلا د

 قح يف نيعتت نكلو «كلذ هل اهريغ ملسيو اهعنمي نأ يرتشملا

 ىتح «ردقلا قح يف نيعتتو «مهاردلا هيلع بجت ىتح سنجللا

 . مهاردلا نإ ىتح ءةفصلا قح يف نيعتتو «مهرد فلأ هيلع بجت

 ثإو «ةديج اهلثم هيلع بجي ءةديحج تناك اذإ دّقعلا ىف ةنيعملا ْ
 .كلذكف ةئيدر تناك 1



 | :خوضلا ماقحأ ضعب

 ش :عيبلا ماكحأ ضعب ركذن يلي اممو

 نإ رايخلاب رخآلاف عيبلا نيدقاعتملا دحأ بحيوأ اذإ ١-

 ْ ٠ .عيبلا در ءاش نإو ءدقعلا سلجم يف لبق ءاش

 ..باحجييإلا لطب لوبقلا لبق سلجملا نم امهدحأ ماق إف

 امهل سيلو «عيبلا مزل لوبقلاو باجيإلا لصح اذإو -؟

 1 .ةيؤرلاو بيعلا رايخ امهلو «سلجملا رايخخ
 فرعي مل نإ و عيبلا زاج ضوعللا ىلإ ريشأ اذإو -“

 اعيبم وأ «ريناندلاو مهاردلاك انمث ضوعلا ناك ءاوس «هرادقم

 «ةئامب ربلا نم ةربصلا هذه تيرتشا :لاق نأب بايثلاو بونبحلاك

اردلا نم كدي يف امب بوثلا اذه تعب :لاق وأ «لبقف
 اج «لبقف مه

 .مهرادلا نم هدي يفامو ةربصلا رادقم فرعي مل نإ و عيبلا

 دقعلا سلجم يف ارضاح نكي مل عيبملا وأ نمثلا ناك نإو

 «ريعشلا نم عاصو مهارد ةرشعك امولعم رادقملا نوكي نأ دبالف

 رانيدلا وأ يتركلا رانيدلاك ةمولعم ةفصلا نوكت نأ دبال 0
 .الثم ينيرحبل
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 ل ل ا رسولا عوسل بقا عب

 .امولعم لجألا ناك اذإ

 ةقييرتتا ؟لاقاذإ اذنك منقل يف تكلا هادا يرد

 ًَ 1 1 2 2 تر
 لمحي هنإف «تايبور وا ريئاند وا «مهارد ةرشع يبي ملو « ةرشعب



 م :

 نأ الز دساف عاف هفلختيم دؤقنلا تناك قاف دليلا دقت بلاغ قلع

 ْ .اهدحأ نيبي

 نمثلا عفدا 1 نمثب ةعلس عاب نمو -1

 .عيبملا مّلس :عئابلل ليق «نمشلا عفد اذإف ءالوأ

 .اعم املس :امهل ليق «نمثب انمُث وأ ةعلسب ةعلس عاب اذإ امأ

 ْ :راجشألا سلع رصشلا عيمب
 نإف ؛ةدوحوملا عورزلا وأ راجشألا ىلع رامشلا عاب ولو

 كرتلا وأ عطقلا طرش ركذ ريغب وأ ءعطقلا طرشب كاردإلا لبق ناك

 .عئابلا كلذ بلط اذإ لاحلا يف اهعطق يرتشملا ىلعو «عيبلا زاج ٠

 .دساف عيبلاف كرتلا طرشب عاب اذإ امأو .٠

 ودب دعب عاب اذإ امأو هاهحالص ودبي نأ ليقعاباذإاذه

 ميال رولر را سووا ريما لح رح ردح

 .قافتالاب

 ةفينح يبأ دنع عيبلا زوجت ال كرعلا طرشب عاب ولو

 . يهانت نإ :هّللا همحر دمحم لاقو هللا امهمحر فسوي يبأو

 نتا لوف ماطر روعي اهينكم هادو مل ةزو ناك اهي

 ا

 00 اي منان نو كلذ ناك إنا 00

 ناك ام ىلع داز امي قدصت «عئابلا نذإ ريغب كرت نإو ءلضفلا



 .دقعلا دنع

 ىلع اهكرتوا ءاهمظع ينهادت دق ةرمث ىرتشا نإ امأف

 . , ئيشب قدصتي مل عئابلا نذإ ريغب ةرجشلا.

 .اهرشق يف ىلقابلاو اهلبنس يف ةطنحلا عيب زوجيو
 0  :راهشلا عيب يف رامشلا ءانثتسا

 اردق اهنم ىتثتسيو ةرمث عيبي نأ :ةياورلا رهاظ يفزاجو . |
 . كلذ حي ل لولا رهط ريغ يفمأ هيلع ئىوتفلاو ءامولعم 0

 :اعبت عيبسلا يف لخدي ام ٠

 7 قاعات وسب ملاإو عيبا قاهؤلم لحد الذ عاب سو
 عيبا

 يف ةرحشلاو لحنا نماهيف ام لعد اضرأ عاب نذكر هر
 م .رحشلاو لخنلا مسي مل نإو عيبلا

 .٠ همسي أالإ ضرألا عيب يف لعدي الف «عرزلاامأ
 : يسال يلا يقرا لعدد الفزجشلاعاباذإ اذكو |

 ْ ْ .رحشلا مّلسو كرمث عطقا :عئابلل لاقيو

 :يلوضفلا عيب
 ْ كلذ لعف اذإف ءهرمأ ري , هريغ كلم عاب نم وه :يلوضفلا

 طرشو .خسف ءاش نإو «عيبلا زاحأ ءاش نإ ءرايخلاب كلاملاف . ْ
 5-50-000 نادقاعتملاو ءايقاب هيلع دوقعملا نوكي نأ :ةزاحإلا

 .. كلاملا زاجأ مث «نيدقاعتملا دحأ تام وأ عيبملا كله نإف



 .زجي مل عيبلا هتثرو وأ

 :ضبقلا لبق ضوعلا يف فرصتلا ْ
 ممر ترتب ع وح ثانمو-١

 دنع ضبقلا لبق هعيب زوجي هنإف ءاراقع ىرعش ا اذإ امأ

ا هجر دمحم لاقو هلل اهمحر فسوي يبأو ةفيتح يبأ
 هلل

 : ا ٍ .زوجيال

 ىرتشا وأ « حل لا ل ا قد ا

اكم هعاب مث «هنزتا وأ هلاتكاف« «ةضفلاو بهذلاك ةنزاوهانوزوم
 ةلي

عي ىتح هلكأي وأ هعيبي نأ هل زجي مل هنم هارتشا نمف «ةنوزوم وأ.
 دي

 . ' ماعطلا عيب نع يهن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل «نزولاو ليكلا

 ١١ .يرتشملا عاصو عئابلا عاص : ها سا

 | يف فرصتي نأ هل زاج نمشلا ضيقي م واعيش عاب اذإو -

00 1 
 ش : :ةدايزلاو طحلا

 ةرثس وشال «نملا يف عئابلا ديزي نأ يرتشملل زوحي
 

 ركع سمح يل مقديو

و» يبل شايمال يلزوحي كلك
 طحي نأ زوحب

 كلذ عيمجب قاقحتسالل قلعتيو «نمثلا يف

ل بق ماعطلا عيب نيج يهنلا تاب «تإب اراندتلا يف هحءانم نيلئةاوز. )2
 (57 18 :مقرز ضيق مل ام
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 :نمشلا يف ليجأتلا
 يرتشملا عقايلا لحأو ايضارت مث «لاح نمشب عاب نمو

 نأ عئابلل كلذ دعب زوجي الف ءالجؤم دقعلا راص ءامولعم الحأ

 .لجألا كلذ لبق نمثلا بلطي

 ملو ءائيش ىرتشا نأب «نيدلا نم ةمذلا ىلع بجوامو

 هلجأ اذإف ءيرتشنللا ىلع نيد نمشلا اذهف «عئابلا ىلإ نمشلا عفدي

 .لجألا كلذ لبق هبلطي نأ هل سيلو ءالجؤم راص عئابلا .
 وأ رب نم اعاص وأ ءافلأ هضرقتسا نأب ءاضرق هذ حأ امامأ

 .لجألا كلذ لبق هبلاطي نأ هلف ؛هليجأت حصي الف «ريعش .

 :هعيدي زوجي ال امو هعيبب زوجي أم ضعب
 .عابسلاو دههفلاو بلكلا عبب زوجيو | ١-

 ءزقلا عم نوكي نأ الإزقلا دود عيب زوجيالو ١-

 ش زقلا دود عي عيب زاجو «تاووكلا عم الإ لخنلا عي زوجيأل اذك

 ْ يوتفلاو زدللا همج دمحم دنع اررجتب ناك اذإ ليغبشلا عضو
 ْ ا 0

 ش .:مالإل راد يف ةمذلا لهأ مكح

 محلا قالإ يملسملاك غارشلاو عييبلا يف ةمذلا لهأ

 ىلع ملعملا هع خلا ىلع مهدقع نإق «ةصاخ ريزتحخلاو

 .ريصعلا ىلع ملسملا دقعك رمخلا ىلع مهدقعو ءةاشلا
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 بايب
  4 3م 2 :

 ذه رمشلا راهش

 :ناعون هلو «يرتشملاو عئابلل عببلا يف زئاج طرشلا رايح
 ١- :عورشملا طرشلا زايخ

 .عورشملا ريغ ا
 زواجي ملو امولعم اتقو ركذي نأ :عورشملا طرشلا رايخف 0

 رابجلب يبا ىلع يحلم رام :لاق نأب ءةثالثلا نع 1

 .مايأ ةثالث وأ نيموي وأ ًاموي.: . 0
 2 ٠ :قلونول لقو ديس يل دصدللظ نم رعي زوجسالو

 -.ةمولعم ةدم ىمساذإ زوجي هللا امهمحر دمحمو : 0

  20اوهفأ :عورشملا ريغ طرشلا رايخ وهو :يناثلامسقلاامأو 0
 . رايخلاب ىنأ ىلع تيرتشا وأ تعب :لاق نأب ادبؤم رايحلا ركذي نأ 00

 «رايخلاب ينأ ىلع :لاق نأب الصأ انقو نيبي ملو رايخلا ركذا وأ ءادبأ. 0

 نيب ملو ءامايأ رايبخلاب ينأ يلع :لاق نأب الوهجم انقو ركذ وأ . 0

 .لوبتفلا هذه يق دناق عيباو «ءامولعم اتقو: .

 :عورشملا رابخلا مكحأ . ١

 ْ يف ادقعنم دقعلا توكيل ؛ ءاعيمجج ن نيدقاعلل رايخلا ناك اذإ

 قح يف دقتعلا دقعني الف :نيدقاعلا دحأل رايخلا تاكا تإو :
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 ةفيتح يبأ دنع كلذك رخآلا قح يف دقتعشبالو رابعا هل نم

 1 .هقح يف دقعني :دمحمو فسويوبأ لاقو هللا همحر
 1 هك ل نذل لوريداف ماعلا ايخلا ناك اذإنف

 اول نا ما تيدا يرتشملا كلم يف لسع ديالو

 .ةميقلاب هنمض

 1 يدل كلم يف عملا خدي يزخشملل ريشا اك نإو

 :هللا همحر ةفينجوبأ لاقو هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنع

 0 اذإف ءيرتشملا كلم يف لاب الو عئابلا كلم نغ عيبملا لوزي

 00 ١ لع نوعا طول أ كيوم

 ش ْ :رايخلا طاقسإ ْ
 يف دقعلا خشفي نأ هلف رابخلا طرشي ىرتشا وأعاي نمو

 1 ءزاج هيحاص ةرضح ريغب هزاجأ نإف ؛ةزيجي نأ هلو ؛ رايخلا ةدم ٠

 .ارضاح رخخآلا نوكي نأ الإ زجي مل خسف نإو 0 0

 0 ترو ىلإ لقت لو «راخ لطب رايخل هل نم تاماذإو

 اي
 ةيؤرعلا رابخ

 نإ «هآر اذإ رايخلا هلو ءزئاج غيبلاف هري مل ائيش ىرتشا نمو 8

 ْ .هكرت ءاش دإو ةذحأ ءاش

 ' .هل رايخ الفهري ملام عاب نمو
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 وأ ءايوطم بوثلا رهاظ ىلإ وأ «ةربّصلا هجو ىلإ رظن نإو

 .ةيؤرلا رايت هل سيلف ءاهلفكو ةبادلا هجو ىلإ ْ
 .اهتويب دهاشي مل نإو هل رايخ الف «رادلا نحص يأر نإو

 «ىرتشا اذإ رايخلا هلو ءزئاج هءارشو ىمعغألا عيبو

 :ةيلاتلا رومألاب هرايخ طقسيو '

 تجلب كردي ناكاذر ميبتلا سحب نأ . ْ

 .مشلاب فرعي ناع اذ ةيعيفا

 :قوذلاب فرعي ناك اذِإ ةقوذي نأ - د

 .اراقع عيملا ناك اذإ عيبملا هل ف صوب نأ -؛

 ىلع ناك نإف «ةدم دعب هارتشا مث اشيش ىربتشا نمو“

 .رايخلا هلف اريغتم هدحو نإو «هلرايخ الف هآر يتلا ةفصلا ..
 ىلإ لقتني ملو «هرايخخ لطب «ةيؤرلا راي هلو تام نمو

 .عيبلا متو «هتئرو

 بأي

 بيبسلا رامش
 :بيدتملا كه 00

 وهف راجتلا ةداع يف, قيكاو نيف ا ناصقن بج وأ ام لك

 بيعلا رايخغ بحجوي «بيع

 .ابسيعب سيلق نمثلاو ةميقلا ناصقن بج ويأل امو
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 نإ ءرايخخلاب وهف عييملا يف بيع ىلع يئرتشملا علل اذإ 1

 مسيل ين مرسال «نمشلا عنيمججب + هذحتأ ءاش

 تالا

 عييعلا ذر طفي يتب
 . :ةيتآلا روصلا يف عيبملا در طقسي

 ْ 1 ادا 1
 يذلا بيعلا ناصقتب عج 7 نأ ي 6-0 «عئابلا دنع ناك بيع

 نأ عئابلا ىضري نأ الإ عيبملا دري نأ هل سنيلو «عئاسلا دنع: ناك

 .ثداحلا هبيع عم هنيعب هذحنأي

 ءابوث عيبملا ناك نأب ءالمع عيبملا يف يرتشملا لمع اذإ -؟

 ىلع علطا مث ءنمسب هّتلف ءاقيوس عيبملا ناك وأ هغبص وأ هطاخخف

 .عيبملا درتسي نأ عئابلل سيلو «بيعلا ناصقتب عجحري نأ هلف بيغ

 اماعط عيبملا ناك نأب «ةيلصألا هتياغ ىلإ عيبملا يهتنا اذإ 1

 بيعلا ناصقتب عئابلا ىلع عجري نأ هل سيلف «هبيع ىلع علطا مث هلكأض

 ..بيعلا ناصقنب عحْزي :الاقو ءهّللا همحر ةفينح يبأ دنع

 ا :بضهلا نمم ةدارسلا جفابلا طرششا اذإ

 عيبلاف «بيع لك نم يرب عئابلا نأ ىلع افيش عاب اذإ
 مل نإو بيعب عيبملا دري نأ يرتشملل سيلو «زئاج طرشلاو «زئاصج

 1 .اهدعي ملو بويعلا ةلمج مسي



 رىك

 . دسافلا عيببلا

 :ةدسافلا عويسلا عاونأ

 . ...٠ .:عاونأ ةدسافلا عويبلا ا

 بحجوت ةلاهج الوهجم نمشلا وأ عيبملا نوكي نأ ١

 + مالم قرع رانا وسان ذا اذإ امك .ةعزانملا

 «يقابلا دريو اهنم ادحباو ذأ نأ نيب رايخلاب هنأ ىلع اذكب ةعبرألا

 .رايخلا هيف ركذي ملو نيكيشلا دحأ وأ ةثالثلا ءايشألا دحأ ىرتشا وأ
 نأ ريب هسفنل ر املا طرشو ؛نينثإلا وأ ةثالثلا ركذ اذإ امأف

 .زئاج وهف يقابلا دري و ادجاو ذأي

 هوحنو عيطقا اذه نم ةاش ةئامب انتسب عاب اذإاذكر 1

 0 م 1 .نمشلا ةلاهجل زوجيال
 1. وحلا عمت الف ةعزانمل ىلإ يضفتال يل ةلاهحل امأ

 ةريصلا هذه عاب وأ: مهردب ةنيعم ةربص نم (وازيفق عاب اذإ امك

 .زاج «نازفقلا ددغ ملعيالو اذكب

 راسل اب ناب هند هلق وأ عيبملا نوكي نأ -؟

 2 ل ا ا ا ا دم اعيبم حلصي ال مارحلا نأل ءزوجيال هنإف ءامهب عاب وأ ءريزنخلا
 توئالثو ةعبس) امارجولك 51/ءا/ 3 ١87 يأ اعاص رشغع ىنلا ىواسي لايكم :زيفقلا )١(

 .نازفق و ةزفقا هعمجو (امارجيلم نوغلثو ةتسو ءامارج نوعستو دحأو ةئام عبس ءامارج ولك
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 راينا دو :الطقاب ديل دوكم انيبم ناك اذإ لأ بخ هن

 . .ادساف اعيب ةميقلاب عيبلا نوكي

 - تقوهميلست عئابلا ردقيال امم عيبملا نوكي نأ

 .ادساف عيبلا نوكيو ءهدي نع راط يذلا رئاطلا عيبي نأ لثم ءدقعلا

 - عيبي نأ لثم «ررغ هنمث يف وأ عيبمتلا يف نوكي نأ
 دايطصالا نودب هميلست ىلع ردقيال وهو ءاملا يف كمسلا

 هنأ ىلع ريغلا لام عيبي وأ ءءاوهلا يف رئاطلا عيبي وأ «ةليخلاو

 يفو «لاحلا يف هل كولمب سيل ام عاب هنأل «هيلإ هملسيف «هيرتشي

 .رطخو ررغ هتوبث ٠ ٠
 نإ :لوقي نأ كلذو ءدحاو عيب يف نيطرشلا لاعخدإ -

 ءامهدحأ نيعي ملو «نيفلأبف ارهش تلحأ نإو «فلأبف الاح ينتيطعأ

 «امهدحأ نيعي ملو ريعش يزيفقب وأ ةطنح زيفقب كعيبأ :لاق وأ

 .دساف عيبلاف

 ناب رص كسور نيكل قوما عا جم و

 اعارذ عاب وأ «ةيحلا ةاشلا نم اهوحنو اسأر وأ اعارذ وأ َةيِلِإ عاب

 ةاشلا حبذ وهو :ررضب الإ هميلست نكمي الو عبت هنأل «بوث نم

 0 ميلا
 نم عزن اذإ نكلو ءفقس نم اعذج عاب اذإ مكحلا اذك و

 .زاج ؛مّلسو فقسلا

 نم. تامارج رشع عاب وأ «ةربص نم ازيفق عاب اذإامأف
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 .ررض ضييعبتلا يف سيل هنأل ؛عيبلا زج ةضف وأ بهذ

 لبحلا عيبك هدوجو ببس دقعنا يذلا مودعملا عيب -ا/
 .كلذ نع يهت ملسو هيلع ِهّللا ىلص يبنلا نأل ةلبحلا لبحو

 " نإف «لحألا هيف طرتشاو انيع نمثلا وأ عيبملا نوكي نأ -
 .هيف ليجأتلاب دسفي عيبلا

 «عيبلا زاج ًامولعم لجألا ناك نإف ءانيد نمثلا ناك اذإ امأ
 .زوحجيال ًالوهجم ناك نإو

 طرشي عيبسلا
 :عاونأ وهو :طرشب عيبلا نوكي نأ -9

 ىرتشا نأب «زئاج عيبلاف دقعلا هيضتقي ًاطرش اطرش نإ :(أ)
 .نمشلا يرتشملا ملسي وأ عيبملا عئابلا ملسي نأ طرشب ائيش

 . درو نكلو ءدقعلا هيضعقي ال ًاطرش اطرش نإو :(ب)
 «رايخخلا طرشب ائيش ىرتشا نأب ءزئاج كلذك عيبلاف هزاوجب عرشلا

 .الجأ نمشلا ءادأل لجأ وأ

 عرشلا دري ملو دقعلا هيضتقي ال ًاطرش اطرش نإو :(ج)
 اعيش يرتشي نأ وحن كلذو «هقفاويو دقعلا مئالي هنكل «هزاوجب

 * :نيهجو ىلع اذهف نمثلاب انهر وأ اليفك عئابلا يطعي نأ طرشب
 عيبلاف ةراشإلاب امولعم نهرلا وأ ليفكلا نوكي نأ :لوألا ْ

 .طرشلا اذه عم زئاج

 - نأ طرشب كعيبأ :لاق نأب نيمولعم انوكي ال.نأ :يباشلاو
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 .دساف عيبلاف «هيلإ راشأ الو ءانهر ملسي ملو «نمثلاب انهر ينيطعت

 همئالي الو دقعلا هيضنقي ال ًاطرش اطرش نإو :(د)

 ىلع اكارشو العن ىرتشا نأب ففراعتم هنأ الإ ةعقنم هيف امهدحألو

 عئابلا ىلع نأ ىلع رخآ ائيش وأ ةرايس ىرتشا وأ «عئابلا هوذحي نأ

 . .زئاج عيبلاف «نيتنس ىلإ ةمرملا

 هفراعتي الو همئالي الو دقعلا هيضتقي ال ًاطرش اطرش نإو :(ه)

 ةطنح ىرتشا نأب ءدساف عيبلاف «نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيفو «سانلا

 ىرتشا وأ عئابلا هطيخي نأ ىلع ابوث ىرتشا وأ عئابلا هنحطي نأ ىلع.

 .دساف عيبلاف كلذ وحنو ارهش عئابلا راد يف اهكرتي نأ ىلع ةطنح

 عاب نأب «نيدقاعلا .احأل ررض هيف أطرش اطرش نإو :(و)

 7 :هسافلا عببصلا مقه

 داسفلا نوكي اميف كلذو «الطاب هيف عيبلا نوككي ام :لوألا

 ديصو ريزنخلاو رمخلا وحن امرحم ناك نأب عيبملا لبق نم هيف

 .ضبق نإو الصأ كلملا ديفي ال «لطاب عيبلاف مارحإلاو مرحلا .

 .موقتم لامب سيلام لكو:مدلاو ةتيملا عاب اذإ كلذكو
 داسفلا ناك اذإ كلذو ؛ادساف عيبلا هيف نوكي ام :يناشلاو

 وهام وأ ءاعرش ةلمجلا يف لام وهام ركذ نإف ءنمقلا ىلإ عجري



 لل
 رمخلاب عاب اذإ امك «ئيش ريغب اناجم دجوي ال سانلا دنع بوغرم

 هامس ام وغليو عيبملا ةميقب دقعني عيبلا نإف مرحلا ديصو ريزنسخلاو
 «عئابلا نذإب ضبقلاب عيبملا يف كلملا ديفيو «هريغو رمحلا نم انمش
 .هعحخسف نيدقاعلا نم دحاو لكلو ءادساف دقعلا نوكي كلذ عمو

 .كلملا ديفي الف عئابلا نذإ ريغب ضبق وأ ضبقي مل اذإ امأف

 وأ دساف ط رش لاخدإب داميقلا ناك اذإ !مكحلا كلذك و

 .هوحنو نمثلا ةلاهجب داسفلا ناك

 بنا

 هورصملا عييجلا
 - اذهف هب لصتم حيقب ال هب رواجم حبقب عيبلا نع يهن اذإ

 .دساف الو لطابب سيلو «هوركم عيبلا
 يام

 ءارشلا ديري روم يصاب :شنحشلا -
 ا

 عئابلا ىض ضارتي نأ وهو :هريغ موس ىلع موسلا -١؟

 هلثم وأ رثكأ كلاملا ىلإ عفديو رحآ ئيجيف نمثب يرتشملاو
 ىلإ دلب نم هب ءاج يأ :ئيشلا بلحج :بّلجلا يقلت - ب

 :ناتروص بلحجلا يقلتلو ءبولجملا 50

 مهاقلتف ماعطب ةلفاق ئيجمب رجات ربحي نأ :ىبلوألا



 ولا

 ... .ةدايرجةدلبلا لهأ نم فيلل ماعطلا عي رتشاو ١
 مهو دلبلا رعس نم صخر أب مهنم يرششي نأ :ةيناشلا

 .رعسلاب نوملعيال ٠

 وأ ةحاحو قيض يف مهو ةدلبلا لهأب رضي كلذ ناك اذإف

 .كلذب سأب الف الإو كلذ هرك ةلفاقلا لهأ ىلع رعسلا سّيِل

 ' اعمط ةيدابلا لهأ نم عيبي نأ وهو :يدابلل رضاحلا عيب -4
 " هب اورضتي مل اذإف ءكلذب نوررضتي ةدلبلا لهأو ىلاغلا نمشلا يف

 .ةعمجلا ناذأ دتع عيبلا -ه

 :هوركملا حبلا مكح
 . الو ميرحت ةهارك هركي لب عيبلا هب دسفي ال هنأ همكحو

 هيف بجيو ضبقلا لبق عيبملا يرتشملا كلميو «هحخسسف بجي
 .ةميقلا ال نمثلا

 بأي

 ةلاسستإلا
 هللا هلاقأ املسم لاقأ نم” :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق

 م “ .ةمايقلا موي هترثع

 «تاراجتلا باوبأ يف هجام نباو (157-* :مقز) ةلاقإلا لضف يف باب ,عويبلا يف دؤادوبأ هارر(١١

 (5151 :مقر) هام نبال ظفللاو ةلاقإلا باب
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 :ةيلاقإلا ىتنهم

 .لوقلا ةلازإو عفرلا يأ :ليقلا نم ةغل يه

 . .عيبلا عفر :عرشلا يفو
 وأ لقأ طرش نإف «لوألا نمثلا لثمب عيبلا ينف ةزئاح يهو

 .لوألا نمشلا لثمب لثمب عيبملا درنو « «لطاب طرشلاف نمثلا نم رثكأ

 : ههه
 د لاح

 «عيفش اهلو اراد ىرتشا نم نأ ىتح ءامهريغ قح يف ديدح عبو
 ةعفشلا عيفشلل تبثي هنإف «رادلا يف ذ عيبلا الاقأ مث ةعفشلا مّلسف
 ١ .عيفشلا قح يف ديدج دقع ةلاقإلا نأل ءايناث

 عيبملا كله اذإ امأ ءنمشلا كله نإو ةلاقإلا زوجتو

 1 ش ؛ 03 .زوجتالف

 .يقب اميف ةلاقإلا تزاج هضعب يقبو «عيبملا ضعب كله نإو

 باي

 ةيساوحلاو ةهيارسجلا
 :عاونأ ةسمح ىلإ مسقني لدبلا قح يف عيبلا

 .داتعملا وهو قفتا نمث يأب عيبلا وهو ؛ةمواسملا عيب :لوألا
 لوألا نمثلا لثمب عيبملا كيلمت وهو ؛ةحبارملا عيب :يناثلا

 .حبر ةدايزو
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 لوألا نمثلا لثمب عيبملا كيلمت وهو ؛ةيلوتلا عيب :ثسلانلا ْ
 .ناصقن الو ةدايز ريغ نم

 ١

 .كلذ ريغو ثلئلاو فصنلا نم عيبملا ضعب يف ةيلوتلا عيب وهو ؛كارشإلا :عبارلاو

 . نمثلا لثمب عيبملا كيلمت وهو ؛ةعيضولا عيب :سماصخلاو
 : .هنم ئيش ناصقن عم لوألا

 .ةيلوتلاو ةحبارصلا ماكحأ ضعب
 ش «ةنامألا ىلع ناينبم امهنأ ةيلوتلاو ةجبارملا يف لصألا ١-

 .اههبشو ةنايحخلا ةقيقح نع امهتنايص بختف
 :ليكملاو ريناندلاو مهاردلاك لاثمألا تاوذ نم لوألا عيبملا يف نمشلا نوككي ىتح ةيلوتلاو ةحبارملا حصن الو - 5

 .براقتملا دودعملاو نوزوملاو
 ميقلا تاوذ نم لوألا عيبلا يف نمثلا ناك اذإ ناحصت الف

 .ةتوافتملا 555007 بايثلاو رودلاو تاناويحلاك
 لمحلاو لقتلا ةرجأ لاملا سأر ىلإ فيضي نأ زوجسيو 1

 .اذكب هتيرتشا :لوقي الو ءاذكب يلع ماق :لوقيو امهريغو

 ٠  -4رايخلاب وهف ةحبارملا يف ةنايحخ ىلع يرتشملا علطا نإو .

. 
 خسف ءاش نإو نمثلا عيمجب هذأ ءاش نإ هللا همحر ةفينح يبأدنع

 .خيبملا درو عببلا ٠ ش
 .نمشلا نم اهطقسا ةياأوتلا يف ةنايحخ ىلع علطا نإو
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 ' .امهيف طحي هللا همحر فسويوبأ لاقو

 .امهيِف رايخلا هلو ءامهيف طحي ال :هّللا همحر دمحم لاقو

 (جئأعب
 2 ايرسسلا

 مر .وبرلا مّرحو عيبلا هللا لحأو إل :ئلاعت هللا لاق

افاعضأ اربرلا اولكأت ال اوتمآ نيذلا اهيأ ايإط :ئلاعت لاقو
 

 .) # .ةفعاضم

 :ء :ايرملا ىنعم

 .داز اذإ ؛وبري لاملا اير نم ةدايزلا :ةغللا يف ابرلا

 .ةصوصخم ةفصب دساف دقع نع ةرابع :عرشلا يفو

 ْ :ايرملا عاونأ

 .ةيسنلا ابرو « ءلضفلا ابر: :ناعون ابرلاو

 يف ضوع هلباقي ال لام لضف نع ةرابع وهو :لضفلا ابر

فلا وأ بهذلاب بهذلا عيبي نأب ٍلامب ٍلام ةضواعم
 وأ «ةضفلاب ةض

 .ةدايز عم ريعشلاب ريعشلا وأر بلاب ربلا

 اليكم وأ هسنج نم توزومب انوزوم عاب اذإكلذكو

حملا لضفلا ابر وهف داز امف ة «ةدايز عم هسنج نم ليكمب
 .مر

حتا عم ليكلا يه لضعلا ابر يف ةمرحلا ةلعف
 وأ سنجلا دا

 متئسسسسااا
 1107« [ةرقبلا ةروس (1)
 17٠ /نارمع لآ ةروس (؟)



 ل

 1 .سنجلا داحتا عم نزولا

 راج رطتكلك اب ةوووتقاوا لف نعد عظم

 :مرحملا ابرلا وه لضفلا ناك و ءزجي مل الضافت نإو «عبيلا
 :اكيدر رخخآلاو اديح نيضوعلا دحأ ناك نإو يواستلا بجيو

 .ريخخأتلا :ةغل وهف ءأسنلا امأ

 نيغلا لصوت «لجألا ىلع لولحلا لضق وه :عرشلا يفو
 يفد“ ؛سنجللا فالتحخا دنع نينوزوملاو نيليكملا يف نيدلا ىلع
 | . سنجلا داحتا دنع نيليكملا ريغو نينوزوملا ريغ

 . .لضفلا ابر ةلع يفصو دخحأ دوجو :يهأسنلا اير ةلعو

 نجل ىلع ضيقوا «لثمب الثم بهذلاب بمهذلا عاب نإف

 . .لضفلا ابرك مارح وهو أستلا ابر وهف رخآلا ضوعلا لَجأو «نيضوعلا
 0 رع الضافتم ةضفلاب بهذلا جايا اذإ كلذكو

 . . اهاعبلاو
 1 : 1 ++ ةعيرأ تالاحلا نأ :لوقلا ةلمحتو. : ١

 ١- نزولا وأ أ ليكلا رهو ردقلا الو سنجلا دجويال نأ ْ
 لافتا ديف زوي هنأ هيف مكحلاو ءالثم بوثلاب باتكلا عام أد ْ

 ش .امهالك أسنلاو
 بهذلا عاب نأب ءامهالك 50 51

 لضافنتلا هيف مرحي هنأ هيف مكحلاو « ءالثم ربلاب ربلا وأ بهذلاب

 .امهالك أسنلاو



 سنجلا دجويالو نزولاو ليكلا يهو ردقلا دجوي نأ -*

 زوجي هنأ هيف مكحلاو «ةضفلاب بهذلا وأ ريعشلاب بلا عاب نأب 1

 ش .لحي الف أسنلا امأ «هيف لضافتلا

 ابوث عاب نأب ءردقلا دجوي الو سنجلا دجوي نأ - ع

يف مكحلاو ءاهسنج نم مالقأب امالقأ وأ هسنجج نم بوني
 هنأ ه

 .أسنلا لحي الو لضافتلا زوجي

 . .  :اهرلاب قلعتت ماوهآ |
 هللا

 «ليكلا هيف سانلا كرت نإو ءادبأ ليكم وهف ءاليك هيف لضافتلا

ال هسنجب تعبي اذإ ءايشألا هذهف رمتلاو حلملاو ةطنحلاك
 زوجي 

 .اليك الإ عيبلا

 ' ميرحت ىلع ملسو هيلع هّللا ىلص يبنلا ضن عيبش لكو - 3

 نزولا هيف سانلا كرت تاو ءادبأ نوزوم وهف ءانزو هيف لضافتلا

 .ةضفلاو بهذلاك

 هيف ربتعي انوزوم وأ اليكم هنوك ىلع ضني ملامو -+

 ْ ٠ .مهتداعو سانلا فراعت

 يهو نامئألا سنج نم ةيوبرلا لاومألا تناك نإو - 5

 .دقعلا سلجم يف هيضوع ضبق نم دبالف ةضقلاو بهذلا

إف ريعشلاو ةطنحلاك ةيوبرلا لاومألا نم امهريغامأو ' ْ
 هن

 .نيييعتلا يفكي لب سلجملا ي يف ضباقتلا اهيف مزليالا



 كلذكو قيوسلاب الو 00 ةطنحلا عيب زوجيالو - ©

 يوت 5

 0 :نوزوم عبي هنأل هللا امهمحر فسوي يبأو

 ْ .ناويحلا وهو :نوزوم
 نت ناويحلاو محللا ناك أذ :هّللا همحر دمحم لاقو 1

 ,٠ يفامم رثكأ محللا نوكي ن الإ «كلذ زوجي الف ٍدجاو سن .

 ل هلثمب محلللا نوكيف ءمحللا نم ناويحلا

 0 .عراكألاو دلجلاو سأرلا نم

 .لثمب الثم بييزلاب بنعلا عيبو رمتلاب بطرلا عيب زوجيو -ا/
 جريشلاب مسمسلاو ءتيزلاب نوتيزلاعيب زوجي الو -8

 نم مسمسلاو ثوتيزلا يف امم رثكأ جريشلاو تيزلا نوكي ىستح

 : .' .جريشلاب ةدايزلاو هلثمب نهدلا نوكيف ءنهدلا
 نامحللا عيب اذكو «منغلا محلب رقبلا محل عيب زوجيو -5

 زوحي مك الضام متل نيب ربل نيل عبزوحم اذكر | 1

 ْ .الضافتم بنعلا لخخب لقدلا لخ عيب

 م ا لا ْ
 .الضافتم .

 ش .برحلاراد يف يبرحلاو ملسملا ني و



 1 تيل دابا :ملسو هيلع هللا لص يبعلا لاق

 1 «.: مومن لح ىلإ مولعم نزو و مواعم ليك ىف فلسيلف
 .. :مملسلا ىسعم

 يقرالحاع نشا يف كمل ب تبي دقع :ةغلملسلا

 0 ْ 1 5 الج يملا

 ْ اهب درو طقارش دايز عماذح نع راع .اعرش ملسلاو ١

 ْ الإ اقوال يسيانكا لس دتلاهيسسو ٠

 :ملسسلا نكر

 لولو بالا كرو 0
 2 :هطئارش
 0 ْ :ةعبسف ةطئارش امأ 0

 رفشاوأ ةطخ عا ين فلس ىنح ناا ْ

 .امهوحن*

 ”يتمسناب” زرأ وأ ةيلبح وأ ةيلهس ةطنح :هعون نايب -؟

 ١ ةاقاسملا يف ملسمو :مقر) مولعم نَزو يف ملسلا باب ءملسلا ىف يرامخسبلا هاور (1)

 . (43 14 :مقر) يراخخبلل ظفللاو ملسلا باب ءةع
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00 

 20 :ةفصلا نايب -

 فورعم ليكي زيفق وأ م ٌرك هنأ هيف ملسملا ردق نايب - 4

 ىلإ ةيضفم ةلاهج بجوي ءايشألا هذه نايب كرت نآل «سانسلا دنع

 .عيبلل ةدسفم ةعزانملاو «ةعزانملا

 .هيف ملسملا ميلستل لحألا نايب -ه

 لاملا سأر ناك اذإ نمثلا يهو لاملا:سأر رادقم ةفرعم - 5

 دودعملاو نوزوملاو ليكملاك هرادقم ىلع دقبعلا قلعتي امم

 ملو اهيلإ راشأو همها اردلا هذه كيلإ تملسأ :لاق نإف ءبراقتملا

 مراتك يا ع عدلا تملسأ :لاق وأاهرادقم فرعي .

 دنع زوجيو هللا همحر ةفينح يبأ دع عيبا زج نجي مل اهرادقم فرعي

 هللا امهيحتر دامو دموي نزأ

 .تايعرذلاك ردقلاب هيف دّقعلا ىلعتي ال اميف ملسأ اذإامأف

 راسو يحي وروعلا هاواي الف ةتوافتملا تادودعملاو

 . قافتالاب نييعتلاو

 لمح هيف ملم ناك اذإ يف ملسملا ءفيإ ناكم ناني ا

 .هّللا همحر ةفينح يبأ دنع امهريغو ريغشلاو ةطنحلاك ةنؤم و

 اذه ىلإ ةحاح ال :هّللا امهمحر دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .دقعلا عضوم يف هيف ملسملا مّلسيو «طرشلا

 .امارجولك ؟ 111 4815 ةركلاف ءازيف نيتسم عسي «قارعلا لهأل لايكم رك )١(



 :ملسلا مكه
 يف ملسلا برل كلملا توبثف اعرش ملسلا مكح نايب امأو ْ

ةلباقمب الجوؤم هيف ملسملا
م لاملا سأر يف كلملا توبث 

 الجع

 ةطورشم نكت مل ةصوصخم طئارشب - 50-2
 : : نعل

 سة

زوملاو تاليكملا يفزئاج ملسلا ١-
 تانو

جلاك توافتث ال يتلا تادودعملاو
 .يف زوجي امك « «ضيبلاو زو

يثلاك توافشت ال يتلا تاعورذمبلا
 7 هضرعو هلوط ىمس اذإ با

 .ةءادرلاو ةدوجلا ْنم هتفصو ةقرلاو ةظلغلا نم هتعنصو

 تايددعلاك فصولاب طبضي ال اميف ملسلا زوجي الو

 رهاوجلاو راقعلاورو ودلا لثم ةتوافتملا تانيعرذلاو ةتؤافتملا

 ٠ نامرلاو عراكألاو سوؤرلاو بشحلاو دولجلاو مذألاو يلآللاو

 ش .تاناويحلا يف زوجيال أمك اهوحنو

 نم ادوجوم هيف ملسملا نوكي ىتح ملسلازوجيالو -؟ ١

 :لوبألا لحام تقر ىلإ دقحلا كفو
: 

 وألا لولح تقووأ دفعا تقو اطقم ناك اأن

 مسا رودسال لإن كلذ هيئات
 0 ا وجيالو »ع

 :قارتفالا لبق



 ليل

 ' عيبلا فالحب هضبق لبق لاملا سأر يف فرصتلا زوجنيال -4
 . ضبقلا لبق نمثلا يف فرصتي نأ عيبلا يف زوجي هنإف

 امك «ضبقلا لبق هيف ملسملا يف فرصتلا زوجيال -

 نم عيبملا ناك اذ ! ضبقلا لبق عيبملا يف فرصنتلا زوجيال

 .تالوقنملا

 دك لا ا

 ةقرعمو هتفص طبض نكميال امو «هيف مدا زاج هرادقم ة ةفرعمو

 يف ولسلا روعمأل هرادقم

 . :فرععلا ىنعم

 1 .ةدايزلا وه :ةغللا يف فرصلا

 هن نيدعاولا درك يدل لاو :عرشلا يفو
 .نابعألا نسج نم

 :فرصلا ماكحأ ضعب

 الثم الإ زجي مل بهذ ايهذ وأ ةضفب ةضف عاب نإ ١-

 ٠ نيضوعلا ضيف بق نم دبال و «ةغايصلاو ةدوجلا يف افلتحا نإو ؛لثمب

 .قازتفال ١/ لبق

 بجوو لضافتلا زاج ةضفلاب ةيسهذلا عاب اذإو -
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 . .ةضفلاب بهذلا عاب اذإ مكحنلا كلذكو «أسنلا مرحو ءضبالقتلا

 .ةفّراجم

 وأ نيضوعلا ضبق ضبق لبق فرصلا يف نادقاعلا قرتفا نإو -م

 .دقعلا لطب نيضوعلا دحأ ضيبق لبق
 هش لك رمل : يف فرصتلا زوجي الو - 5

ضف نم مهرد ةئامب ةضفلاب ةّلحم ةعاس عاب اذإو -ه
 «ة

 ا

 .كلذ نيبي مل نإو .. هلا ةضح نم ضوبقملا ناكو « «عيبلا

 ءامهنمث نم نيسمخلا هذه ذحت : :لاق نإ مكحلا كلذكو

 جرخيإل : :ىلاعت هللا لوق لثم ءدحاولا هركذب داري دق نينثإلا نآل

 نود حلملا رحّبْلا نم ناجرخي امنإو مر «تناجرملاو ولؤللا امهنم

 .ملسم لوقل احيحصت دحاولا ىلع ةينثتلا لمحتف «بذعلا

 نإف :رظني مث ةيلحلا يف دقعلا لطب اقرتفاو اضباقتي مل نإف

«ةعاسلا يف عيبلا زاج ررض ريغب اهدحو ةعاسلا ليصحت نكرأ
 نإو 

ذك ةعاسلا يف دقعلا لطب 'زرض ريغب ةعاسلا ليصحت نكمي مل
 .كل

 ضعب ضبق دقو نادقاعلا قرتفا مث «ةضف ءانإ عاب اذإو -<

 ءانإلا ناكر «ضبق اميف حصُو ضبقي مل اميف دقعلا لطب هنمن
 .امهنيب اكرتشم

 دعي اًقرعتاو ةمهرد ةثادحر ةطق اناا رش :رصتشأ اذإ وحاب

لا نأ ءاضقلا يف تبث يأ ءاناللا فصن قحتسا مث «ضباقتلا
 فصن

 15 /نمحرلا ةروس (1)



 لقي ش

 وهو يقابلا ذأ ءاش نإ :رايحخلاب يرتشملاف عئابلا ريغ رخآ لحرل :
 .هّدر ءاش نإوءامهرد نوسمح وهو نمثلا نم ةصحب فصنلا

 هنإف ءاهضعب قختساف ةرقن ةعطق ىرتشا اذإ ام فالخب

 يف هيلع ررض ال هنأل «هلرايحخ الو «نمشلا نم اهتصحب يقابلا ذخأ.ي

 .ءانإلا ةلئسم فالحب اهعطق:

 ةَضفلا ٍةّضفلا ةيلحو مهاردلا ىلع بلاغلا ناك اذإو -8
 ةيلح- وأ ريئاندلا ىلع بلاغلا ناك اذإ اذكو «ةضفلأ مكح يف يهف

 ميرحت نم امهيف ربتعيف «بهذلا مكح يف يهف ٌبهذلا بهذلا
 .دايحلا يف ربتعيام لضافتلا

 بيلا كش اسال شل انوع فكاعت كانك نو

 .ًالضافتم اهسنجب اهعيب زوجيف ضورعلا مكح يف امه لب ةضفلاو
 «نيعي مث نإو ةقفانلا سولفلاو تايبورلاب عيبلا زوجيو -9

 .اهنيعي ىتح اهب عيبلا زجي مل ةدساك تناك نإو
 يأ هيلإ عفدي نأ هلف ذ ةيبور نيسمخب ائيش ىرتشا اذإف

 .ةقفان تناك اذإ ةيبور نيسمحخ

 تدسك يتلا تايبورلا نم ةئام سمصخب اهيش ىرتشا اذإو

 , عازنلل اعفد عئابلا دنغ اهنيعي نأ دبالف اهب ةلماعملا ةموكخلا تعنمو

 يضيقلا ا تدييس ملرقملاللا ىيزاعلا عا وحلا

 .هّللا همحر ةفينح يبأ دنع عيبلا لطب

 فصنب ىنيطعأ اطواق طبعا نمو-١
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 الإ افصن هفصنبو ءاسولف مهردلا اذه
 عيمجلا يف عيبلا دسف «ةبح

 فصنب عاب هنأل هللا همحر ةفينح يبأ دنع
 ةبح الإ افصن مهردلا

خآلا تفلطنلا ىلإ هخيبق يرسيف ءابرلا نيغاومو
 .كلذك ر

ف لطبو ءابرلا مدعل سولفلا يف عيبلا زاح :الاقو
 يقب امي

 .ايرلا نم هيفامل

أ :لاقو امهرد يفريصلا ىطعأ نإو 1 +١-
 اذهب ينطع

الإ افصنو اسولف مهرذ فصن مهردلا
 فص نأل «عيبلا زاج ةبح 

بح الإ مهردلا فصن ةلباقمب ةبح الإ مهردلا
 ةلباقمب وهف يقب امو ة

مهردلاو سولفلا نأل هيف لضافتلا يف سأب الو سولفلا .
 .تاسنج 



 مر «ةضويقم نطرفإل :ىلاعت هللا لاق

 يدوهي نم ىرتشا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ يورو .
 6) .ٍديدح نم ًاعرد هنم نهتراو مولعم لجأ ىلإ اماعط

 < نهرا ينعم
 .ناك ببس يأب عويشلا سبح :ةغل نهرلا

 هءافيتسا نكمي قحب اسوبحم ئيشلا لعبج :عرشلا يفو
 .نويدلاك نهرلا نم

 .نهرللا ناكرأ
 .لويقلاو باجيإلا :نانكر هلو

 وأ .نيدلا نم يلع كلامب اذه كتنهر :هلوق باجيإلاف

 :تلبق :رخآلا لوقيو كلذ وحن و.«كنيدب انهر ئيشلا اذه ذم :هلوق

 «باجيإلا وهو ءدحاو نكر الإ هل سيل :ءاملعلا ضعب لاقو

 .نهرلل نكرب سيلف لوبقلا امأ

 :ةيثآ طورش هيف رفوتت نأ الإ نهرلا حصيالو
 ؟م/ةرقبلا ةروس (0)
 «ةعرازملاو ةاقاسملا يف ملسمو 5 :مقر) ملسلا يف نهرلا باب ءملسلا يف يرامخسلا ةاور(؟5)
 220 مق روع هع لا يف هزاوحج ٠ ٠ نهرلا باب



 سو

 نهرلا ىلع نهترملا يقي نأ
 .لوبقلاو باحيإلا درجمب نهرلا مقي الف

 ازوحم نوكي نأب «نهرلا ىلع نهترملا ضبق مودي نأ -

 | .هدي يف

 ىلع ضبقلا تاوف بجوي هنأل ؛عاشملا نهر حصي الف

 _. .قياهتلا هيف ىرجي هنأل ءماودلا

نهدحأ دنع اتحز نوكي نأب ةبونلا هيف يرجت نأ :ؤياهتلاو
 ام

 .رخآلا دنع انمزو
ْ 

 ملامب قلعتم ريغ هريغ نع الصفنم نوهرملا نوكي نأ -#

 ٠ .نهرلا دقع هيلع عقي

 ةرجشلا الو ةرجشلا نودب ةرجش يف ةرمث نهر زوجي الف

 نهر زوجيال اذكو «نهترملا ىلإ هملسيو هزوحي ىتح رمغلا نودب

 ْ .ضرألا نودب ضرأ يف رجش

 «بوبح وأ «ريثك وأ ليلق عاتم اهيفو ءازاد نهر ول اذكو

 .اهنع ةغراف رادلا ملسي ىتح نهرلا حصي مل هب عفتنياامم عيش وأ

 نم اهيف امو رادلا ريصيو ءحص اهيفامب رادلا نهر ولو

 .انهر عاتملا

 : عجلت ربتصين نم

 ربتعي هنإف «ُدعلا وأ هليكو وأ ٌيِهترملا ّنهرلا ضبق اذإ



 ا

 :افوهرمم حلصي ل
 ءانهر تركي نأ زاح اعيبم نوكي نأ زاج موقتم لام لك

 ..انهر نوكي نأ زوجي ال اعيبم نوكي نأ زوجي ال امو

 نأ زوجي الو ءانهر اهوحنو ةاشلاو لحلا نوكي نأ زاجف

 .ابهر ريزنخلاو رمحلا نوكي

 :نضرلا زوجي ئيسش يأب
 ءاوس ءلاح لك ىلع هب انوهرم نوكي نأ حلصي نيدلا

 .كلذ وحنو ئيش فالتإب وأ عيبلاب نيدلا ناك

 ” .ةنومضم ريغو ةنومضم :نيهحو ىلع يهف :نايعألا امأ

 :ةيوهضملا نايعألا

 :نيهحو ىلع ةنومضملا نايعألاو ٠

 زوجيف باةرسسلاع :هسفنب انومضم نوكي ام :لوألا

 تبحوو ءايلثم ناك نإ هلثم هكالهب بحو اذإ عئيش لكو ءهب نهرلا

 .همسفنب تومضم هنأ هيلع قلطي هنإف ءايلثم نكي مل نإ هتمبق

 هنإف «عئابلا كي يف عيبملاك ءهريغب نومضملا :يناشلا

 طقسي كله اذإ عيبملا نأ ىنعم ىلع ءهسفنب ال نمثلاب نومضم

 ' ..هب نهرلا زوجيالو «نمشلا

 :ةيوهضملا ريغ نايعألا

 1 نما ةيهيدم مدس
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 نشرلا هكله اذإ
00 

 ىلع نهترملا ضبقو هطئارشو هناكرأب نهرلا متاذإف

 .نيدلا ردقب انومضم راص «نهرلا كله مث «نهرلا

 نيدلاو نهرلا ةميقو «نهترملا دي يف نهرلا كلهاذإف

 هنأك راص ءافلأ كلذك نهرلا ةميقو ءافلأ نيدلا ناك نأب ءءاوس

 .نهارلا نم هنيد نهترملا يفوتسا

ْ 717 

 «نومضمب سيل ةنامأ لضفلاف «ةئام سمح نهرلا ناكو افلأ نهرلا

ا ىلع ةدئاز ةئام سمحب نهترملا ىلع نهارلا عجري الف
 .نيدل

 نهرلا ةميق تناك نأب «نيدلا نم لقأ نهرلا ةميق تناك نإو

 «لاثملا يف فلألا وهو «نهرلا ردقب نهرلا طقس ءنافلأ نيدلا وءافلأ

 . .نهارلا ىلع -لاثملا يف فلألا وهو «لضفلاب نهترملا عجرو
 :نهرلا ماكهأ

 نهرلا باب ماكحأ ضعب يلي اميف ركذن

 قحأ نوكيف «سبحلا قح يف نيعلا كلم نهترملل تبثي - 2 ١
 .نيدلا ءافيإ تقو ىلإ هكاسمإب

 «ءامرغلا رئاس نم نهرلاب قح أ نهترملاف نهارلا تام اذإو -؟

 .ةثرولاو ءامرغلا رئاسل نوككي هنم لضف امو «هنيد هنم يفوتسيف

 قح لطيي افرصت هيف فرصتي نأ نهارلل زوجي الو - 2
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 .اهريغو ةبهلاو ةراحجإلاو عيبلا نم نهترملا

 :نوهرمسلاب عافتشالا مكه

 يف ةنوكسلا نم نوهرملاب عفتني نأ هل زوجيال اذكو -

 .كلذ وحنو ةنوهرملا ةرايسلا ىلع بوكرلاو «ةنوهرملا رادلا
 عون نوهرملاب عفتني نأ نهترملل زوجيال اذكو - ه

 هتميق لك نمضي لامعتسالا لاح يف كلهف هب عفتنا اذإف ءعافتنا

 .ايصاغراص هنأل

 نيللاو رمشلاو دلولا لثم هؤامنو نهرلا دئاوزو -5
 قحأ نوكيف «هكاسمإب قحأ نهترملاو ءانهر نوكت ءفوصلاو

 دئاوزلا نأ الإ نهرلا لصأ يف امك نهارلا ةافو دعب دئاوزلاهذهب .

 راهك الهيب نيدلا طقسي ال ىتح هيلع ةنومضم ريغ

 نهارلا هطلس اذإ الإ هنيدب نهرلا عيبي نأ نهترملل سيلو -7

 كلذ ىلع لدعلا طلس وأ «هعيبب

 نهرلا دع عم نيدلا ءافيإب نهارلا بلاطي نأ نهترمللو -8

 ٠ ش ..الجؤم نكي مل اذإ

 لولح دعب هنيدب نهرلا عيبي نأ مكاحلل زوجي الو -

 .ةعيبي ىتح نهارلا

 .هعيبي :هّللا امهمحر دمحمو فسويوبأ لاقو
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 : :نضهرلا ةقفن
 نهرلا ةحلصمل تناك ةنؤمو ةقفن لكو

 ىلع وهف هتيقبتو

 .نهارلا

 ..نهترملا ىلع وهف نهترملا دي ىلإ هدرل وأ هظفحل ناك ام لكو

 ٠ : عل اند

 اذكو نهارلا ىلع هتقفنف اناويح ناك اذإ نهرلا نإ
 رجأ

 .هيلع يعارلا

 هيف اناتسب نهرا ناك نإو
 مايقلاو هيقسف مركو راجشأ

 نهارلا ىلع هتحلصمب .

 ىوأم ةرخأو ءظفاحلا ةرجأك ءاظفحلل هيل جانحي امامأو

 .نهترملا ىلعف منغلاو رقبلا

 0 رو

 نهارلا ىلع هب عري هرمأب ناك نإو «هيف عربتم وهف
 راجت

 .عربتموهف

 ىتح لحألا لحم دنع نيدلا ءافيإ نم عنمي نأ نهارلل مث

 :نهارلل لاقي ءنهرلا رضحأ نإف «نهرلا نهترملا رضحي
 ش نيدلا ملس

 ' .نهرلا ضبقا مث الأ هيلإ

 هيلع بجي ةيانج.نهرلا ىلع هٌريغ وأ !نهترملا ىنج ولو

 مل نإ هناكم انهز كلذ نوكيو ءايلثم نهرلا ناك نإ هلشم وأ هدب |
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 يف هنيد لثم ناك نإف :لح وأ الاخ نيدلا ناك نإف ءالاح نيدلا نكي

 ' هنيد لثم نكي مل نإو «هنيدل ايفوتسم نهترملا ريصي «ةفصلاو سنجلا

 .لضفلا تادارتيو نيدلا ردقب اصاصق ريصي ةفصلاو سنجلا يف

 بنو

 رسجحلا
 ٠ نع :ةثالث نع ملقلا عفر” :ملسو هيلع هّللا ىلص يبنلا لاق

 ىتح نونجنملا نعو ربكي ىتح يبصلا نعو «ظقيتسي ىتخ مئانلا
 0 “.قيفي وأ لقعي

 :رجحلا ىنعم
 .عئملا :ةغللا يف رجحلا

 صخخش قح يف فرصتلا نع عملا وه :عرنشلا يفو

 قيقرلاو نونجملاو ريغصلا وهو 0
 1 :رجحلا بابسأ

 د اهب تيفي يثلا بابسألاو

 1 .رغصلا :لوألا

 .نونجلا :يناثلا 1

 .قرلا :ثلاثلا

 (؟41١ :مقرز مئانلاو ريغصلاو ةوتعملا قالط باب ؛قالطلا باوبأ يف هحام نبا لل

 . باب هد ءدحلا يف ةؤادوبأو ١( 475 :مقرإ دحلا هيلع بجني ال نميفعباب ءدودحلا يف يذمردلاو

 (4157' :مقر) ادمح بيصي وأ قرسي نونحملا يف
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 .هيلو نذإب الإ ريغصلا فرصت زوجي الف

ديس كذإب الإ ديعلا فرصت زوجي الو
 .ه

 .ام لاحب نونجملا فرصت زوجيالو

 عيبلا لقعي وهو ءائيش ى ىرتشا وأ ءائيش ريغصلا عاب نإف

زاجإ ىلع فوقوم عيبلاف هدصقيو
 دقعلا يف ناك نإف ءهيلو ة

لصم هيف ري مل نإ هحخسف ءاش نإو «هزاجأ ةحلصم
 .ةح

اذإ هنإف «قيفيو َنَجُي يذلا نونجملا دقع مكح اذكو
 عاب 

 .هيلو ةزاحإ ىلع فوقوم عيبلاف هارتشا وأ اعيش

 ْ ْ . :فرصتلا عاونأ

 .يلعفلا فرصتلاو « 102 ناعون فرصتلا

يف رجحلا بجوت ةثالغلا تاببألا هذو
 نود لاوقألا 

 ..لاعفألا .

 اذكوءامهر ام م

لوقلا فرصتلا نم اهنأل ءامهقالط عقي ال :
 : .ي

فرصتلا نم هنأل ؛هنامض امهمزل ائيش افلتأ نإو ْ
 | :ياعفلا 

 :هيفسلا ماكحأ

ر كا هللا يجو تح رجا ناك ش
 ْ ه

نإو ءزئاج هلام يف هفرصتو ءاغلاب القاع ش
 ... افلتي ادسفم ارذيم ناك 

 .ةحلصم الو هيف ضرغ ال اميف هلام
 ش

همحر دمحمو فسويوبأ لاقو
 'هيفسلا ىلع رجحي : :هللا ام



١4 
 .هنقدص الو هتراحإ الو هعيب زوجي الف هلام يف فرصتلا نم عنميو

 ميا دوب رحل رايح راع

 .هقالطو هحاكن ذفنيف ءاعامحإ -

 :غلبي ىتح هلام هيلإ ملسي الف ءهيفس وهنو «مالغلا غلب اذإو ٠

 هلام هيلإ ملسي ةنس نيرشعو اسمح غلب اذإف «ةنس نيرشعو اسمص:

 حص كلذ لبق هلام يف فرصت نإو ءدشرلا همم سنوي مل نإو .

 هلام هيلإ عفدي ال :الاقو : :هّللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هفرصت .

 لقول يدع رماو ءدشرلا هنم سنوي ىتح ادابأ
 .دشرلا هنم سنوي

 :غخولبلا ده
 :ةينآلا رومألا نم دحاو هيف دجو اذإ مالغلا غولبي مكجيو

 ١ .ملتحي نأ 0 1

 .لبخُي نأ -؟ 7

 --_ .ئطو اذإ لزني نأ

 لل هه ةقيص يأ دمع ابل ةرخح يايشال يعي نأ -؛ ٍ

 يقي انيلوق ىلعو ةنس ةرشع سمح هل متي نأ :الاقو .
 :ةيتآلا رومألاب ةيراجلا غولبب مكحييو

 ١- .ضيحت نأ

 .ملتحت نأ -؟

 .لبحت نأ -؟
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 هللا همحر ةفينح يبأ دنع ةنس ةرشع عبس اهل متي نأ -4

 .ئتفي امهلوقبو «ةنس ةرشع سمح اهل متي نأ :الاقو

 . ,غولبلا ىعداو غولبلا ةيراحجلا وأ مالغلا براق اذإو

 .نيغلابلا ماكحأ هماكحأو ءهلوق لوقلاف

 :نيدلا ببسي رههلا

 هلام يف مكاحلا فرصتي الو :نيدلاب لجر ىلع رجحي ل

 9 هعيبي ىتح «ادبأ هسبحي لب «هءامرغ كلذ بلاط نإو «نيدلا ببسب

 :هّللا همحر ةفينح يبأ دنع اذهو «هنيد يف

 1 رجس هيلع رححلا سلفسلا اءامرغ بلط اذإ :الاقو

 ْ نإ هلام عابو «رارقإلاو عيبلاو فرصتلا نم هعنمو «هيلع يضاقلا

 مهنويد بسحب هئامرغ نيب همسقو «هعيب نم سلفملا عنتما

 ْ ْ .سوؤرلاب ال صصحلاب

 ْ انثام هيلع ورمعلو «نفلأ ف هر للا ناهد نقوم

مسقي هنإف فالأ ةثالث عيبلاب لصحو «فلأ
 : هاملت ءاثالثأ امهنيب 

 .ورمعل فلأ وهو هثلثو «ديزل نافلأ وهو
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 باق

 رارسسقإلا

 ا ٠ :رارقإلا ىنعم

 . :ارارق ئيشلا ّرق نوع ضابألا يرسل
 .تبث اذإ

 ” :ريغلل هسفن ىلع قح لحرلارابخإ وه :عرملا يفو

 : ٠ :رارقإلا ظافلأ

 00 و وأ ءاذك يلع نالفل: :لاق اذإ

 اا | :نيدلا ىلع لمحو

 يلزتم يف 1 «يعم :لاق وأ ,مهرد فلأ يدنع هل :لاق نإو

 .ةعيدولاب رارقإ وهف «يسيك يف وأ يقودنص يف وأ يتيب يفوأ
 1 ْ :رارقإلا طئارمش

 . :طورش ةثالثب الإ رارقإلا حصياالو

 .القاعرقملا نوكي نأ ١-

 ”  .اغلاب نوكي نأ -؟

 ميس هنم اضرو اعوط رارقإلا نوكي نأ -؟
 . يا

 قمل اونا

 :ناعون وهف ّرقملا هب ٌرقيام ٠



١ : 

 .ىلاعت هللا قوقح :لوألا

 .دابعلا قوقح :يناثلاو

 :ناعون هّللا قوقحو

رشلا دحك هلل اصلاح نوكيي نأ : :امهدخحأ
 انزلاو ب

 0 .ةقرسلاو
 .فذقلا دحك ءدبعلا قحو هّلل قح هيفام : :يناثلاو

 .اهباوبأ يف ةروكذم عاونألا هذه مكحو

 :عاونأف دابعلا قوقح امأو

 .ةيّدلاو صاصقلا :لوألا

 ..كلذ وحنو ةعفشلا قحو «قاتعلاو قالطلا :يناثلاو

 .لاومألا :ثلاغلا

هباوبأ يف ةروكذم يناثلاو لوألا عونلا ماكحأو:
 ملف ءام

نم ةذين انه ركذنف «لاومألاب رارقإلا الإ انه ركذلل قبي
 :اهماكحأ 

 :لاومأاب رارقإلا

ءانيد وأ انيع هب ّرقملا تاك ءاوس لاملاب رارقإلا حصي ١-
 

نإف «نايبلا هيلعو ءالوهجم وأ امولعم ناك ءاوسو
 يلع نالفل : :لاق 

 .مكاحلا هربح ربجأ نيبي مل نإف «نايبلاب رمؤي هنإف «قح وأ يش

ىلع ربجي «ةميق هل سيلام نييب نإو
 «ةميق هل عيش نايب 

 : كليو نم رثك ا هل رقملا ىتما ذر هيمو سل رقاق لوقلاو

يفقب وهف «ةطنح زيفق يلع: لاقولو-؟
 رقأ يذلا دلبلا ز
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 .دالبلا نزو ىلع ليكو نزو لك كلئاكو «هف
 واع ا ارد ىلع نالفل : لاق ولو:+ع

 .عمجلا لقأ اهنأل

 . يببأ دنع ةرشع ىلع عقي «ةريثك مهارد يلع :لاق ولو -4

 .مهرد اتئام وهو باصنلا ىلع امهدنعو «ةفينح

 اتئام هيلعف «ريبك وأ ريثك وأ ميظع لام ىلع :لاق وبلو -ه

 .عيمجلا دنع مهرد

 :رارقإلا نم ءانضهسالا

 'ءانثتسالا حص هرارقإب الصتم اكيش ئنشتساو ّرقأ نمو ١-
 همزل ؛عيمجلا ىنثتسا نإف «رثكألا وأ لقألا ئنثتسا ءاوس «يقابلا همزلو
 . هيلعفافلأ الإ فالآ ةثالث يلع هل :لاق نإف ءانفتسالا لطبو رارقإلا

 اذإ ام فالخخب ءدحاو هيلعف «ةعست الإ ةرشع ىلع هل :لاق نإو «نافلأ

 .ءانثتسالا لطبو اغلأ هيلع نإف ءافلأ الإ فلأ ىلع هل :لاق

 هل :لاق نأب نوزوملاو ليكملا نم ايش ئننتسا نإو -؟
 ” ةرشع الإ رانيد ةئام ىلع هل وأ «ةطنح زيفق الإ مهارذ ةرشع يلع

 :كفيسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءانثتسالا حصي ؛مهارد

 .حصي ال :هّللا همحر دمحم لاقو

 نوكي «رانيدو ةئاماوأ مهردو فلأ يلع هل :لاقولو -

 عيمج يف كلذكو «قافتالاب فوطعملا سنج نم هيلع فوطعملا

 .براقتملا يددعلاو نوزوملاو ليكملا
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 ' ىلع توافتملا يددعلا وأ ضورعلا فطع ولو -4
 ,ةبادؤ ةرشع وأ «بوثو ةرشغ يلع :لاق نأب نوزوملاو ليكملا

 . لوقلاو ؛هيلع فوطعملا ريسفت يف هيلإ عحريو «ةبادو بوث همزل

 نوكي :فسويوبأ لاقو ءدمحم دبع اذهو «هنايب يفهللوق

 .فوطعملا سنج نم ةيلع فوظعملا

  :توهلا ضرم ةلاه يف رارقإلا

 ينحل را صب ةحصلا ةلاح يف رقملا تاكا ٠

 ١ .لاملا عيمج نم اعيمج ثراولاو

 .. عيمج نم يبنحألا ةرارقإ حص اضييرم رقسلا نابك اذإو

 امأ «هرارقإب تباثلا ضرملا نيد ىلع مدقم ةحصلا نيد نكل ؛لاملا
 ا .ءاوسامهف يضاقلا ةدهاشمب وأ «ةنيبلاب تبث اذإ

 زاج ةثرولا زاحأ اذإ الإ ثراولل ضيرملا رارقإ حصي الو

 0 .هرارقإ

 :ثراولاب رارقإلا

 رارقإلا اذهلف ثراوب ضيرملا وأ حيحصلا لجرلا رقأ اذإو

 :ناتهج

 سد سو هررع ناعاو كرك
 .ثاريملا قح يف هرارقإ رابتعا :ةيناثلا

 :رفن ةعبرأب حضي :لحجرلا رازقإ إف بسلا قح يف هرابتعا امأ
2 

 نيدلاولاب »799



154 ٠ 

 | #- .دلولاب 0

 .ةجورلا بك
 :ةثالثب حصي ةأرملا رارقإو

 ١و -5.نيدلاولاب

 - .جوزلاب
 دهشت وأ جورزلا اهقدصي نأ الإ دلوناب رمل راوقإ حضنيالو

 .ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هنأل «ةلباق اهتدالوب

 امل «بسنلا قح يف لاخلاو منعلاو خألاب رارقإلا حصيالو

 .ةنيبلا نم دبالف ريغلا ىلع بسنلا يآهمحت نم هيف

 رقملل نكي مل نإف : :ثاريملا قح يف ةرارقإ رابتعا امأو

 .هسفن ىلع رارقإ هنأل «ثرإلا قح يف هرارقإ حض ءرهاظ ثراو

 | لاح هلو خألاب رقأ نأب ءرهاظ ثراو رقملل تاك اذإ امأو

 ش .ريغلا قح لاطبإ هيف نأل ؛هرارقإ حصي الف ةمعو
 ةنيبضت ىح يف ةرارقإ حضيرخا تنزاوب ثراوتلا رسأ اًذإو

 .نيفصن امهنيب نوكي هدي يف ام نإف رآ خأب خألا رقأ نأك

 هقدصي مل اذإ.امأف «كلذ يفاهل رقملا هقدص اذإ هلك اذهو

 .هرارقإ تبني مل



 ه١5

 كذداب 

 حمطسسكتلا

 مر «ريح حلصلاو و :ىلاعت هّللا لاق

 سف وراح علاج لسو لل ص يال

 ر“.ًامارح لحأ وأ لالخ مرح احلص الإ

 :حامهلا ىنهم

 .ةحلاصملا نم منسا :ةغللا ينف حلصلا

 : نطقت ز9

 :حعلا عاوشأ ٠

 لاف ءراد يف ةموضحلا تناك نأب :رارقإ عم حلص :لوألا

 هنن قاب َتيَأر كإق «كل رادلا هذه :يعدملل هيلع ىعدملا

 .ىعدملا لبقو ءمهرد فلأي

 هيلع ىعدملا رقي ال نأ وهو :توكس عم حلص :يناثلاو |

 2 317/م./ءاسنلا ةروس (1)

 (5834 :مقر) حلصلا يف باب ءءاضقلا باتك يف دؤادوبأ هاور (؟)
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 , عمو هيلع ىعدملا ركني نأ وهو :راكنإ عم حلص :ثلاغلاو

 .ةموصخلا ةقشم عفدلو عارتلا عطقل هحلاصي نأ ديري كلذ

 :رارقإ نع جطعلا مكه
 .:ناتلاح هلف رارقإ نع حلصلا عقو اذإف

 ١- يوعدلا نوكي نأب «لامب لام نع حلصلا نوكي نأ .

 ىلع كلذك حلصلا توكيو اهوحنو مهاردلاو رادلاك لام ىلع

 ْ :ناويكلاو رادلا لكم لام ميلتصلا لديك اسيا لام

 نم عيبلا ىنعم يف حلصلا اذه نأ :ةلاحلا هذه مكحو

 هيف ىرجيف «نيدقاعتملا يضارتب لامي لام ةلدايم هنأل ءنييناجلا

 اراقع ناك اذإ عيفشلل ةعفشلا قح هيف تبني هنأ لثم عيبلا ماكحأ

 .ةيؤرلا رايمخو طرشلا رايت هيف تبثيو «بيعلاب دريو

 هب ىعدملاو بهذلاك ةيوب ويرلا لاومألا نم لدبلا ناك نإو

 .ضباقتلا طرتشيو ءاوسب ءاوس الإ حصيالف كلذك

 عم زوجي ةضفلا عم بهذلاك هستج فالخب ناك نإو

 ٠ .سلجملا يف ضبقلا طرتشي نكلو «لضافتلا

 ا نأب «عفانمب لام نع حلصلا نوكي نأ :ةيناشلا ةلاحسلا -؟

 ١ :لاق نأب ءاعفن حلصلا لدب نوكيو ءالثم رادلا ىلع ىوعدلا نوكي .

 , وأ ةنساذك «يراد يف نكست ذأ ىلع رادلا هذه نبع كتحلاص ش

 ١ .ةنس يترايس بكرت نأ ىلع . .

 ١ ١ كيلمت هنأل ءتاراجإلاب ربتعي هنأ :ةلاحلا هذه مكحو



0 
 نايب الثم هيف طرتشيف «ةراحجإلا ماكحأ هيف يرجيف ؛لامب عفانملا
 .ةدملا يف امهدحأ تومب حلصلا لبي اًدكو «ةراحإلا ةدم

 ٠ :راكنإلاو توكسلا عم حلصلا مكح
 هيلع ىعدملا قح يف راكنإلاو توكسلا عم حلصلااو

 .ةضواعملا ىنعمل يعدملا قح يفو ةموصلا عطقو نيميلا ءادتفال

 :هيلع ىعدملل لاقو ءراد ئلع ىعدا اذإ يعدملا نأ هنايبو

 عمو «يراد يه لب :لاقو هيلع ىعدملا كلذ ركنأف «يراد هذه
 ٠ تبني الف ءىعدملا كلذب يضرف ءاهنيع ىرحخأ رادب هحلاص كلذ
 ىعدملا نأل ءاهنع حلوصو اهيف عازنلا ناك يتلا رادلا يف ةعفشلا
 اعطق لاملا عفد امنإو ءهقح لصأ ىلع اهذخأ لب ءاهارتشاام هيلع
 1 . .ةموصخلل

 «حلصلا لدبك يعدملا اهذمأ يتلا رادلا يف ةعفشلا تبثتو
 .هقح يف ًةضواعم ناكف لاملا نع اضوع اهذخأي يعدملا نأل ش

 تكس نأب توكسلا عم حلصلا ناك اذإ مكحنا اذكو
 دقع وهف ؛هحلاص كلذ عمو يعدملا يعدا امنيح هيلع ىعدملا
 تبثتف «هيلع ىعدملا بناج نود يعدملا بناج يف ٍةضواعم
 يه يتلا رادلا نود ؛حلصلا لدب يه يتلا رادلا يف ةعفشلا عيفشلل
 ٠ ٠ اهب عد

 يف ةيؤرلاو طرشلا رايخخبو بيعلاب درلا تح تبثي كلذكو
 .هيلع ىعدملا قح يف كلذ تبقي الو «يعدملا قح



 لفل :

 . :اهنع حاصلا زاجام
 ناويحلاو رادلاك ءالام هب ىعدملا ناك اذإ حلصلا زاجو

 .ريناندلاو مهاردلاو ةرايسلاو

 يف ىعدا نأب ةعفنم هب ىعدملا ناك اذإ حلصلا زاجاذكو

 «رادلا بر نم ةيصو هذه :لاقو ءالشم رهش وأ ةنس ىنكس راد

 هحلاص كلذ راع تكس وأ هرقأ وأ «ثراولا هاوعد ركنأف
 :.ئيش ىلع

 .أطخلاو دمعلا ةيانج نع حلصلا حصي كلذكو

 هتحلاصف دحجت يهو احاكت ةأرما ىلع لجر ىعدا اذإو
 دو مو د صال
 .علخخلا

 هيك ردي اجلك ار دكا جالو
 .زجي مل اهل هلذب لام ىلع

 :اهنيع حفلا زج هل ام

 دحو ءانزلا دجك دحلا ىوعد نبع حلصلازوجيالو .
 نأ زوجي الف ىلاعت هللا قح دوذحلا نأل ءفذقلا دحو «ةقرسلا

 .هريغ قح نم ضوعلا ذخأي ٠
 .ةعفشلا قح نع حلصلا زوجي ال كلذكو
 .ةماعلا قح هيف امع حلصلا زوجي ال كلذكو

 هل ناك وأ ءةذفان قيرط ىلع ةلظ لحجرل ناكول :هنايبو
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 هحلاصف ءهحرط دارأو هيف لجر همصاخف ؛عراشلا ىلع فينك

 . .نيملسملا ةعامجل قح اذه نأل ءلطاب حلصلاف مهارد ىلع

 . نع لح همصاخف «ةذقان ريغ قيرطلا ناك اذإ ام فالخب

 هنأل «زئاج حلصلاف ةامسم مهارد ىلع هحلاصف قيرطلا لهأ

 0 ءدحاولا اذهل اكلم هنم اًءزج نوكيف «ةروصحم ةعامج نيب كرتشم

 ْ .هقح نع احلص نوكيف

 :نيدلا سف حلصلا
 نمك هدحاو سنج نم جلصلا لدبو هب ىعدملا ناك اقإو

 ىلع هل نمك و «ةئام سمح ىلع هحلاصف ءمهرد فلأ رخآ ىلع هل

 . لمحي ال هنإف ءفؤيز ةئام سمحت ىلع هحلاصنف ءدايج لأ رخآ

 هنأ ىلع لمحي امنإو ءابرلا نم اهيف امل ةضواعملا ىلع حلصلا اذه

 ْ :ةيقاي طقسأو قلع نطعي وعيا

 فلأ ىلع حلاصف ةلّجعم ٌتلأ رخآ ىلع هل ناكولو

 | ىلع لمحي الو ءقحلا سفن لجأ هنأ ىلع لمحيو ءزاج ةلجؤم

 ْ . .زوجي ال ةعيسن مهردلاب مهردلا عيب نأل ءةضواعملا

 :يلوضفلاو ليكولا حلص
 نوكي نأ امإ هنإف «يبنحألاو يعدملا نيب حلصلا عمق ةو اذإ

 .هنذإ ريغب وأ هيلع ىعدملا نذإب ٠

نمر «حلصلا حصي هنإف : هنذإب تاك اذإ اهأ
 

ىعدملا ىلع لاملا بجيو هيلع ىعدملا نع اليكو
 جود هيلع 



 1 ةد

 نأ «توكس وأ راكذإ وأ «رارقإ نع حلَصلا ناك ءاوس ؛ليكولا

 .قوقحملا هيلإ عحجزت ال حلصلا يف ليكولا .
 بجي ةئإف نمض !ذإ امأو حلصلا لدب نمضي مل اذإ اذهو

 .حلصلا دقع مكحب ال ءنامضلاو ةلافكلا مكحب هيلع

 حلص اذهف هيلع ىعدملا نذإ ريغب حلصلا ناك اذإامأف

 :هجوأ ةعبرأ ىلع وهو :يلوضفلا
 خلا نا حا :لوألا هجولا ش

 رك رسل لا قول تاير داما :لوقينأب

 .فلألا هذه كل نماض ينأ

 :لوقي نأب هسفن ىلإ لاملا فيضي نأ :يناقلا هجولا

 .هذه يفلأ ىلع كتحلاص

 يدوس هلق ناب لوبا جست :ثلاشلا هجولا

 .هيلإ فلألا مّلسو «فلأ

 اعلام يون ممل عيني هكر وعياله لاو

 .ىبش هيلع ئعدملا ىلع بجي الو «يلوضفلا حلاصُملا

 ىلع كتحلاص :لوقي نأب «لدبلا نيعي.نأ :عبارلا هججولا

 ةزاحإ ىلع فوقوم حلصلا اذهف هيلإ هُملسي مل نككلو فلأ
 نإو «يلوضفلا نود فلألا همزلو ءزاج هزاجأ نإف «هيلع ىعدملا

 حاصلا ويرد
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 باهك |
 »© 7 هلا

 و 5 :لاق هنع هّللا يضر هّللا دبع نب رباج نع

 دودحلا تعقو اذإف ءمسقي ملام لك يف ةعفشلاب ملسو هيلع هللا
 مر .ةعفش الف قرطلا تفزصو ْ

 8 غشا 0000

 .رتولا دض مضلا وهو ؛عفشلا نم ةغل ةذوحأم ةعفشلا

 يرتشملا ىلع اربح هيف عوفشملا.كلمت يه :عرشلا يفو
 .هيلع ماقامب

 :يهو ءابترم ةثالثلا ءايشألا دحأ ةعفشلا قاقحتسا ببس.
 ,ةغيل ف كرجل د١

 .قوقحلا يف ةكرشلا -؟

 . ةقصالاملا ليبس ىلع راوجلا -'

 ند لع ايف هندلا ضان ة را ارح ةسيفاخإج

 «ةعفشلا ملس نإف ءرادلا سفن يف كيرشلل قح ةعفشلاف «ءالؤه

 .. قيرطلا يف كيرشلا وهو ءقوقحلا يف كيرشلل قح ةعفشلاف
 راحل اهتعنا ةفحلا لدي نزف دياعلا هديل ياخ برِشللو

 حي

 +١١( تال :مقر) مسقي.مل اميف ةعفشلا باي « «ةعقشلا باتك يف يراحبلا هور 19(



 ٠ :ةعفشلا توب طئارمش

 يقرر درر اهنا تح 00

 وس هاو حادا نأ-١
 .عيبلا دقعب اهكلم نأب

 ىلع تضبقف ءاراد اهرهم لعجو «ةأرما لجرلا جوزت نإف ٠
 الف ءرادلا ىلع لجرلا ضيقق راد ىلع اهحوز ةأرما تعلاخ وأ راد

 .لام وه ضوعب سيل نيتلئسملا يف راقعلا كلم نأل ءاهيف ةعفش ٠
 لعجو ؛نينس رشعل ةريبك اراد لحجر رجأتسا اذإ اذكو

 ”٠ .ةاهيف عيفشلل سيلف ءرادلا هذه ريجملا ضبقو «ةريغصلا هراد اهرجحأ

 ا ل
 .ةعفنم وه

 .مقيال اسس ناك إو اراقم عملا ذوكم ذأ ١-
 :ةريغصلا رادلاو رئبلاو مامحلاك

 .راقعب تسيل اهنأل «تارايسلاو نفسلاو ضورعلا يف ةعفش الف
 بحجت هلفس نود هولع وأ ءهولع نود راقع لفس عبي اذإو

 .ةعفشلا هيف

 :ةعفشلا توبن ةيسنيك

 .روفلا قيرط ىلع بجي ةعفشلا قحو
 سلحملا يف ةعفشلا عيفشلا بلطي نأ : روشلا ريسفتتو

 ديل وسلاولعولا ْ



 :عاونأ ةثالث بلطلاو

 عيب ملع امك ةعفشلا بلطي نأ وهو :ةبئاوم بلط :اهدحأ
 ةعفشلا تيعدا :لاق وأ ءاهبلاط انأو ةعفشلا تبلط :لوقيف رادلا

 ْ ماو كي ور كا لا «يتعفش ىلعانأو

 .روفلا ىلع
 ل ب ودك

 نيح ةعفشلا بلطت مل :لوقيو «ةعفشلا بلط يرتشملا ركنأ اذإ
 :لوقي عيفشلاو «سلجملا نع ٌّتمقو «ةعفشلا ٌتكرت لب «ٌتملع

 نم ديالف «عيفشلا ةنيب ةنيبلاو ءيرتشملا لونق لوقلاف ءتبلط
 ْ ' .هقح لطبيال ىك داهشألا

 ثكمو مهبلط يف ثعبف «نيرضاح دوهشلا نكي مل ولو

 مل عيبملا ناك نإف :مصخلا نم ةبلاظملا :يناثلا بلطلاو

 بلطلا وأ يرتشملا وأ عئابلا ةبلاطم نيب رايخلاب عيفشلاف «ضّبقي

 ْ بحاص عئابلاو «كلام يرتشملا نأل «هيلع داهشإلاو ؛عيبملا دنع*+ ْ

 .ديلاو كلملا لقنل امهعم ةمصاخملا حصيف ءدي

 م10 حاولا وتقر ةيياحل نيج يطحاب

 ٠ ١ ..امهنم بلطلا

 داهشإلا حصي مل «يرتشملا دب يف عيبملا ناك اذ امأف

 د يمص حب عيوب هللا علابا ىلع



 ا 658

 رادلا هذه ىرتشا انالف نإ :لوقي نأ بلطلا اذه ةروصو

 اودهشاف ءنآلا اهيلطأو ةعفشلا تبلط تنك دقو ءاهعيفش انأو

 ْ ْ .كلذ ىلع

 ..«يضاقلا ىلإ ةعفارملاو ةقوصفتنلا بلظةكلقلا تلطاو
 :يضاقلا رظن «ةعفشلا بلطو «يضاقلا ىلإ عيفشلا مدقت اذإو

 «اعيمج يرتشملاو عئابلا رضحي يضاقلاف ؛عئابلا دي يف عيبملا ناك نإف

 :نيمصحن امهنوكل ءارضحي ىنح ةعفشلاب هل يضقي الو

 .عئابلا وهو ءهدي يف عيبملا نأل :امهدحأ

 .يرتشملا وهو «عيبملا كلام هنأل :رخآلاو

 ضقتناو «هيلع ةدهعلا لعجيو «عئابلا ىلع ةعفشلاب يضقيو
 .عيفشتلاو عئابلا نيب دقعنيو يرتشملاو عئابلا نيب ناك يذلا عيبلا|

 «ريغ ال هرضحي يضاقلاف يرتشملا دي يف عيبملا ناك اذإو

 ءامصح نوكي نأ نم جرح عئابلا نأل هيلع ةعفشلاب يضقيو

 .هدي لاوزل

 :عوفشملا هب ذخؤي اهب

 نم عيبلا هيلع عقو يذلا نمثلاب عيبملا عيفشلا ذحأيو

 نمشلا ناك نإو ءةمذلا يف نوزوملاو ليكملاو ريناندلاو مهاردلا

 | .ضورعلا كلذ ةميقب هذخأي ضورعلا نم ٠
 وأ نمثلا عيفشلا رضحأ ءاوس ءةعفشلاب يضقي يضاقلا مث

 يضاقلل يغبني ال :دمحم لاقو ءفسوي يبأو ةقينح يبأ دنع الأ



 ل

 .نمثلا رِضحُي ىتح ةعفشلاب يضقي نأ

 لحجوؤي ملام ةعفشلاب يضقي ال نأ يضاقلا نم طايتحالاو
 الف «لحألا اذه ىلإ نمشلاب تأت مل نإ :هل لوقيو الحأ عيفشلل

 ةعفشلاب ىضق اذإو ءهتعفش لطبت ءاذألا يف عنتما نإف ءكل ةعفش

 .ريحخأتلاب هتعفش لطبت الف كلذ نودب

  عئايلا ع وأ رادلا دنع داهشألا نيب و عيفشلا نيب لاح اذإو

 ١ كلذكو «كلذ ىلإ لصي نأ عيفشلا عيطتسي ل :لئاح يرعشملا وأ .
 لئاحلا لوزي نأ ىلإ هتعفش ىلع وهف ءاليكو ثعبي نأ عيطتسي ال
 اذهلو« ضارعإلا ىلع ىلذي ال عئاملا عم ةبلاطملا كرت نأل ءهل عناملا

 «بلطلاب دكأتيو «عيبلا دنع بجي ةعفشلا قح نإ :ءاهقفلا لاق

 . .نيمصحلا نم يضارتلب وأ يضاقلا ءاضقب هب كلملا تيب

 :ةعفشلا هب لطبت ام

 :ةينآلا رومألا نم دحاوب ةعفشلا قح لطبيو
 ْ ور ركطساا تار |

 ١ . .ةعفشلا تلطب كلذ ىلع

 0 حا ىلع دهشيولو سلحسلا يف دهان كلفكو

 .راقعلا دنع الو نيعيابتملا

 ١ ا عوق اساور د 131

 «ةعفشلا تلطب :هنبقف «ةعفشلا مّلسو افلأ ذح :عيفشلل يرتشملا

 .ضوعلا دري نأ هيلعو



 و

 .ةعفشلا تلطب عيفشلا تاماذإو و

 .ةعفشلا طقست مل يرتشملا تام اذإو

 ؛ نأ ل قاعي فضي يا راد وأ رهعل ىتعلا جاما 2
 ا - .هتعفش تلطب ,ةحفشلاب هل ىضقي

 اهعابق هاد عيب عيفشلانادلا ِبِحاَنِم لو اذإو -2: ْ

 .هل ةعفش الف ؛ةعفشلا بلط مث «عيفشلا

 لوف خصل وو اعلا يرححلا لمكر العم

 .ةعفشلا

 عا احا ةقلااسفمر رادلا نأ عيفشلا ريخأ اذإَو 3

 . ريعش وأ ةطنح نمثلا نأ رهظ وا لا نم زها يدل ذأ رهظ تت

 .ةعفشلا هلو لطاب هميلستف « هرثكأ وأ ّفلأ اهتميق

 لع مق ةيافشلا كتف ليز يرعشتللا نإ هل ليقاذإؤ كال
 .ةعفشتلا هلف ركب هنأ

 :ةعفشلا دقع يف نمشلا ماكهأ
 لاقف نمثلا يف يرتشملاو عيفشلا فلتعا اذإو ١-

 لوقلاف ءفلأب تيرتشا :عيفشلا لاقو ؛نيفلأب تيرتشا :يردتش
 يي لا ا

 مكحيو دمحمو ةفينح يبأ دنع عيفشلا ةنيب ربتعي «ةنيبلاامانقأ نإ
 .يرتشملا ةنئيب ةنيبلا : :فسويوبأ لاقو ءاهب

 نا |! ىعدا اذإو -
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 هاعدا يذلا نمثلاب عيبسلا عيفشلا كححأ ءدعب نمشلا عئابلا ضبقي

 .يرتشملا نع الطح كلذ كاكو «عئابلا

 عيبملا ذأي عيفشلا نإف «نمشلا ذححأ دق عئابلا ناك نإو

 1 .عئابلا لوق ىلإ تنتلي ملؤ ةيرتشملا هاغدا يذلا نمقلاب
 1ْ كا اس دحوا عئابلا طح نإو -

 ١.١ .٠ :عيفشلا نع طقسي مل نمثلا عيمج طح نإو ؛عيفشلا نع
 . عيفشلا ةدايرا مزلت حل مقالا نشل يرححملا ذا نإو - 3

 «ضرغلا ةميقب عيفشلا اهذخأ ضرغب اراد ىرتشا نمو -

 .ءراقعب ًاراقع عاب نإو «هلثمب اهذأ «نوزوم وأ ليكمب اهارشش تا نإ و

 ا ل

 3 .راقعلا اذه

 ريييخت راقعلا يف عقو اذإ
 ا » د :باذإو-١

 انبلا ةميقو نمثلاب اهذحأ ءاش نإ :رايخلاب وهف ةعفشلاب عيفشلل

 .هعلق يرتشملا فّلك ءاش نإو ءاعولقم سرغلاو

 تفح وأ ءاهءانب قرتحا وأ «رادلا تمدهنا اًذِإ و -؟

 عيمجب هذخأ ءاش نإ «رايخلاب عيفشلاف ءدحأ لعف ريغب اهراجشأ

 . .هكرت ءاش نإو نمثلا

 يرتشملل ليق «ءانبلا يرتشملا ضقن نإو -؟

 ١ نأ هل سيلو «ع دف تئش نإو «نمشل 0



 0 -ضقنلا ذأي

 0 نإف «رمث هراجشأ ىلعو ءاناتسي 0
 قيل ميسا مك وعل

 :ةعفشلا لاطبإ يف ةليحلا
 هللا همحنر فسوي ينأ دنع ةعفشلا طاقسال ةليحلا هركت الو

 .ةهاركلا دشأ كلذ هركأ :هّللا ةمَحَر دمحم لاقو

  :ءاهقفلا اهركذي يتلا ليحلا نمو
 دحلا لوط يف عارذ رادقم الإ اهلك رادلا كلاملا عيسضتأ-١

 .رهاظ بببسلاو ةلاحلا هذه يف عيفشلل ةعفش الف ؛عيفشلا يلي يذلا

 اهنمامهس غيببو الم مهسأ ةرشع ةزاد عجمي نأ 7

 ةعفشلاف ءالثم فلأ نيرشعب رادلا ةيقب عيبي مث ءالقم فلأ ةئامب

 .مهسألا ةيقب يف قح هل سيلو ءفلأ ةئامب لوألا مهسلا يف راجلل

 ' .ةديدش ةحاحل الإ ةليحلا راتخي نأ كلاملل يغبني الو

 ٠ :ةعفشلاب قلعتت ماكحأ
 مهلك ىعذاف ةكرشلا بسب ءاعفش زادلل ناكولو ١-

 ىلإ تفتلي الو مهسوؤر ددع ىلع مهنيب يهف ءاهوبلطو ةعفشلا
 .ءابصنألا ردق

 ا ا ْ

 مل نم نيب اهلك رادلاف ءضعبلا نود ضعبلا ملس نإو

 .ضوقن و ضاقنأ ج ضف ام :نونلا رسكب )١(



 00 ١40

 0000 1 .مهسوؤر ددع ىلع ملسي
 .ةيؤرلا رايح هلف اهآر نكي ملو رادلاب عيفشلل ىضق اذإو -"
 نإو «بيعلا رايخ هلف ابيع عيبملا يف عيفشلا دحو نإو ا

 د دا عيوب ملا ناك

 5 ِدِشِملا عاتبا اذإو - 5

 5 يبني وس بمال نإو ءلاح نمئي اهذحأ ءاش نإ :رايخلاب
 0 1 .اهذحأي مث لحألا

 موني اهرمستا فرو قع اقع ءاكرشلا نيب ناك اذإو -5
 ْ ٠ .ةمسقلاب مهراحل ةعفش الف

 «ةعفشلا عيفشلا مّلسف «ةراقع راقعلا بحاص عاب اذإو -1 1
 وأ ؛طرشلا رايخب وأ «ةيؤرلا رايخب راقعنلا اذه يرتشملا ذر مث

 ش .عيفشلل ةعفش الف يضاقلا ءاضقب بيعلا رايخب
 ٍ هير يدير يساولا ءاض يراوح

 .اديدح اعيب ّدرلا اذه ربتعيو

 ةلاقإلا نأ «ةعفشلا عيفشللف يرمشمبلا لاقأ اذإاذكو
 يرتشملا ريغ قح يف ديدج عيب -ةلادقإلا باب يف قبس امك -
 .امهريغ عيفشلاو ؛عئابلاو
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 بانه
 ةسلاكوسلا ظ

 :ةءلاقولا ىف

 .ضيوفتلاو ظفحلا :ةغل ةلاك ولا

 .ليكولا ىلإ ظفحلاو فرصتلا ضيوفت يه :عرشلا يفو
 :ةلاكولا طورمش

 | :ناطرش اهلو
 همزليو فرصتلا كلمي نمم لكومنلا نوكي نأ ١-

 وأ انونجم لكوملا ناك نإف هاغلاب القاع نوكي نأب ماكحألا .

 . .ليكو تلا زجي مل اريغص
 .هدصقيو عيبلا لقعي نم ليكولا نوكي نأ -"
 هيو روك داو كا وحج تو

 .هلكومب قلعتتو «قوقحلا
 زجي مل ءارشلاو عيبلا لقعيال ايبص وأ انونجم لكو نإو

 ا ا .ليكوتلا
 . :اهتفاضإ رابتعاب ةلاكولا عاونأ

 :ناغون اهتفاضإ رابتعاب ةلاكوللو

 0 لا :لوألا عونلا
 ةذاسخلا جرا
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 قلعتت دقعلا اذه قوقح نأ همكح و :عونلااذهمكح

 نمتلا صقر وصلا باص هيلع حم رك رخل مرد لضرب
 .كلذ ىلإ امو

 دلك ل نقر وع عع نك يناثلا عونلا

 .دمعلا مد نم حلصلاو علخلاو حاكنلاك

 .ليكولا نود لكوملاب قلعت دقعلا اذه قوقح :همكح

 ةأرملا ليكو مزلي الو ءرهملاب جوزلا ليكو بلاطي الف

 :هي قلعتت ام رابتعاب ةلاكولا عاونأ
 يفوأ ىلاعت هللا قوقح يف نوكت نأامإةلاكولامث ٠

 .دابعلا قوقح ..

 :ىملاعت هللا قوقح يف ةلاكولا

 يدلك :ناععون ئيلاعت هللا قوقنح يف ةلاكولاو

 .ءافيتسالا يف ةلاكولاو «تابثإلا

 :دودهلا تابثإ يف ليكوتلا

 دنع هيف ليكوتل زاج «ةموصنخلا ىلإ هيف جاتحي دح لكك

 :هّللا همر قسويوبأ لاقو.«هللا امهمحر دمحجمو ةفينح يبأ

 0 .زوجيال
 «ةقرسلا دح يف الإ دودحلا يف ةموصمعلا ىلإ جاتحي الو

 ا - -.فذقلادحو
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 ”ةموصخلا ىلإ اهيف جاتحي الف ءدودحلا نم امهرنيغامأ

 يدم وللا حيل كار ير روج عراد

 .رارقإلاب وأ دوهشلاب

 ٠ :ةودهلا ءافبتسا سن ليقوسلا

 الإ صاصقلا يف اذكو «دودحلا ءافيتساب ليكوتلا حصي ال

 يلو وأ فوذقملا وأ هنم قورسملا وهو- لكوملا نوكي نأ
 ..زجي مل ايئاغ لكو ملا ناك نإف ءارضاح -صاصقلا

 :فامهلا قوقح ىف ةلاكولا

 ةليرأ جارنا لفدافلا قرقع ىف لكون

 :ةموصخلا يف ةلاكولا :لوألا

 تايثإل وأ «نيعلا تابثإل وأ «نيدلا تابثإل ةلاكولا يهو

 ٠ . .قوقحلا نم قح
 ريغب ةموصخلاب ليكوتلا زوجي ال :هّللا همحر ةفينحوبأ لاق

 :ةثالث راذعأ نم الإ مصخلا اضر

 .اضيرم لكوملا نوكي نأ - ١

 .ادعاصف مايأ ةثالث ةريسم ابئاغ لكوملا نوكي نأ -

 . .ةرّدخُم ةأرما لكو ملا نوكي نأ -*

 يف مصخلا اضر ريغ نم حصي :دمحمو فسويوبأ لاقو

 .اهلك لاوحألا

 :نيدلا ضبقب ةلاكولا :يناثلا عونلا
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 ريب ليكولا ضبق اذإف ,نيدللا ضبقب ليكوشلا حصي
 ا رب ساحب حاب ضرب ل رو هايف

 .ليكولا دي
: 

 ٠ .هريغ لكوي نأ ضبقلاب ليكولل سيلو
 | .هناكم انيع ذحأي نأ نيدلا ضبقب ليكولل سيلو

 - هفرصلا نمثو ملسلا لام سأر ضبقب الحر لكو اذإ
 كلمي لكوملا نأل «سلجملا جراخخال سلجملا يف ليكوتلا حص

 | .ريغال سلجملا يف ضيقلا ٠
 :ناعون ءارشلاب ليكوتلاو :ءارشلاب ليكوتلا :ثلاثلا
 .ةصاخ ةلاكوو «ةماع ةلاك و

 ٠ اصوصخم ائيش يرتشاي الحر لكي نأ : ةييصاخبلا ةلاك ولا
 .ةرقب وأ ةاش يل رتشا : اب

 .نمثلا غلبمو ةفصلاو سنجلا ركذ بجي :همكح
 ءارشلل ضوفيو «ءارشلاب الحر لكوي نأ :ةماعلا ةلاك وما

 :تيأرام وأ تقش ام يل رتشا : لوقي نأب ليكولا ةيشم ىلع
 :ءارسشلاب ليكوتلا ماكحأ ضعب

 اذكو «ةميقلا لثمب هدقع زوجي :ءارشلاب ليكولا ١١-
 / الامبإ روجخيالو# ءاهلثم يف سانلا نياغتي ةميقلا يف ةدايزب زوجي '

 .هلثمب سانلا نياغتي
 ميوقت تحت لحدي ال ام :هيف سانلا نباغتي ال يذلاو



 ا

 . : .نيموقملا
 «مهردب مهل مر لاطرأ ةرشع ءارشب هلكو اذإو -؟

 مزل «مهردب لاطرأ ةرشع هلثم عابي محل نم الطر نيرشع ىرتشاف

 همحر ةفينح- يب أ دنع مهرد فصنب محل لاطرأ قريع هم لك رعلا
 ْ] .نورشعلا همزلي :هللا امهمحر الاقو هللا

 1 تقل ةيرتعي أدل نيف همي سا ءارعب هلك واذإو تل“ ©

 الإ ليكولل وهف ئيشلا اذه ىرتشاف «نيعم ريغ ئيش ءارشب هلكو نإو
 : .لكوملا لامب هيرتشي وأ ءلكو ملل ءارشلا تيون :لوقي نأ
 :عيمسلاب ليكوتلا

 نيس را روب عمود :خيبلاس ليك ولا 1
 .هّللا همحر ةفينح يبأ دنع

 كا ومب :هّللا امهمحر الاقو

 ىلع وهف هعيبب لكو ام ضعب عيبلاب ليكولا عاب اذإو -
 ْ :نيهجو

 هضيعبت يف ررضال امبم ئيشلا كلذ نوكي نأ :لوألا
 ْ .قافتالاب هضعب عيب زاحف «نوزوملاو ليكملاك

 عاب نإف هريغو ناويحلاك ررض هضيعبت يف نوكي نأ :يناثلا
 .لكوملا هزيجي نأ الإ امهدنعّزحي ملو ةفينح يبأ دنع زاج هفصن
 .ًامارج 753+ لداعيؤ هب نزوي رايعم ؛اهحتفو ءارلا رسككب :لطر عمج :لاطرأ (1)
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 . يبأ دنع دقعي نأ هل زوحيال ءارشلاو عيبلاب ليكولاو -*

 فسويوبأ لاقو «هتجوزو هدلو دلوو هدلوو هدجو هيبأ عم ةفينح

 .ةميقلا لثمب مهنم هعيب زوجي :هللا امهمحز دمحمو

 0 :ةلاكولا هب لطبت ام

 :ةيتآلا رومألاب ةلاكولا لطبت

 .اقبطم انونج هنونجو لكوملا تومي ةلاكولا لطبت ١-

 نهفي هللا ةبعر قسم ىلإ دنع تلو يطملا ةرعتاو

 :هّللا همحر دمحتم دنعو «ةليلو موي نم رثكأب رّدقي :ةياور يفو

 .لماك لوحب رّدقي

 .ادترم برحلا رادب لكؤملا قحل اذإ ةلاكولا لطبتو -؟

 نإف ةكرشلا نع اقرتفا مث ءالحر ناكيرشلا لك و اذإو -

 .ملعي مل وأ ليكولا ملع «لاطبت ةلاكولا
 .اًميطم انونج ٌّنَج وأ ليكولا تام اذإ ةلاكولا لطبتو - 5

 ' الإ فرصتلا هل زجي مل ءادترم برحلا رادب قحل نإو -ه
 ادا ' .املسم دوعي نأ

 يف هسفنب لكو ملا فرصن مث «ئيشب الحر لكو نمو -
 .ةلاكولا تلطب هب لكو يذلا رمألا

 ٠ ١ “- هغلبي مل نإف «ةلاكولا نع ليكولا لزغي نأ لكومللو .
 . ىتح ءازئاج هفرصت نوكيو «هتلاكو ىلع وهف «لزعلا نع ربخلا
 .ملعي



 - :ةلافكلا ينعم
 .ْمَضلا يه :ةغللا يف ةلافكلا

 ”ةلاطظملا وج ياسو ىلإ هل من رضا و

 :اهظافلأو ةلافكلا ةروص

 هبلاطف «نيد ركب ىلع ديزل نوكيي نأ :ةلافكلا ةروصو ْ

 وأ ليبق وأ ليفك انأ وأ هيلع ام نماض انأف ءهعَد :ورمع لاقف ؛هنيدب

 :ةءلافكلا طورش

 :ناطرش اهلو

 :نافلاب لقا وكي أب عزاز نم ليفكلا ةركي نسج

 . .عربتلا لهأ نم اسيل امهنأل نونجملاو يبصلا ةلافك حصتالف
 . كلمي ال هنأل «ثلثلا نم الإ ضيرملا ةلافك حصت الاذكو

 1 .هلام ثلث يف الإ عربتلا

 ْ يراها من1 نر 1

 نكمل 4017 صاف هردعلا يب هانكا داو

 «لياكلا نيبنانبع ءافشملا
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 :ةلاقكلا عاونأ .٠ ْ
 نال ,سفنلاب ةلافك : :نانرض ةلفكلا

 :سفدلاب ةلافكلا
 اهضعب يلي اميف ركذن «ءماكحأ اهلف « «لسفتلاب ةلافكلا ان

 00 :ليفكلا لاق اذإ سفنلاب ةلافكلا دقعنت ْ ١-
 | . هتنمض :لاق وأ هدسحب وأ هحورب وأ هتبقرب وأ «نالف

 ءاضحإ هيلس مزلو «سفناب ةلافكلا دقعدت كلذ لاق اذإف
 .هب لوفكملا

 تقو يف هب لوفكملا ميلست ةلافكلا يف طرش نايف 3
 مل نإف هكلذب بلوط اذإ تقولا كلذ يف هراضم همز هدم
 رم ل كح

 ىلع هل لوفكملا ردقي ناكم يف هملسو هرضحأ اذإو - 3
 ُ .ةلافكلا نم ليفكلا ئرب هتمكاحم

 امل نماض وهف ءاذك تقو يف هرضحي مل نإ : :لاق نإف - 5
 ؛لاملا امض همزل «تقولا كلذ يف هرضحي ملف « :لاجلا نم هيلع
 .سفنلاب ةلافكلا نم أربي ملو

 .سفننلاب ةلافكلا نم ليفكلا ئئرب هب لوفكملا تام اذإو 4
 راب رواج و قنا -

 :هّللا همحر ةفينج يبأ دنع



 000220 :لاملاب ةلافكلا 0
 :ناعون يهف لاملاب ةلافكلاامأو 0 ١

 . .نايعألاب ةلافكو «نويدلاب ةلافك ْ
 0 ' نويذلاب ةلافك :لوألا عونلا
 :لاق نأب امولعم يدل ناك ءاوس ءتويدلابةلافكلا حصتو

 تا رس وأ ,مهرد فلأب نإلف نع تلفكت

 ْ 0 .هيلع كلامب نالف نع تفنكت
 ْ :لوقي ألم طولا ةلافكلا لحي ةأزوخمم انكو ا

 0 . .ّيلعف هيلع كل بحو اموأ «ًيلعف انالف تعيابام
 1 ءاش نإ :رايخلاب هل لوفكملاف : :ةلافكلاتدقعئااذإو :
 ْ .هنع لوقكفلا بلاط ءاش نإو «ليفكلا بلاط 7

 .:.هنع لوفكملا نمرمأب ةلافكلا زوجتو ش
 ْ ..ةرمأ ريب كلذك زوختو.

 4 ادب عجرب هن هب لقك امبهنع ىدأو هرسأ لك نإ 0

 ' . .ئدأ امب عجري مل هرمأ زيغب لفك نإو «هنع لوفكملا ىلع ىدأ
 1 ريرامفر سرر باقي لق رسل 0

 ْ ”ه.هنع ىدؤي
 2 ا وعد نما 0
 .ليفكلا
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 :ةثالث عاونأ يهو :نايعألاب ةلافكلا :يناثلا عونلا

 | ةعيدولاك «ميلستلا ةبجاو ريغ ةنامأ يه نيعب ةلافك :لوألا .

 ْ .ةكرشلا لامو ةبراضملا لامو

 ضأن اذهب ةلافكلا حصت ال :عونلا اذه مكح

 «ميلستلا ةبجاو اهنكلو «ةنامأ يه نيعب ةلافكلا :يناشلا

 ..رحأتسملا دي يف رجأتسملاو ةيراعلاك

 كسل ع مفسد :غوتلا ادع كح

 .نيعلا ةميق ليفكلا ىلع بجي ال نيعلا تكله ىتمو «نيعلا
 عيبملاك ءاهريغي ةنومضت علا تناك اذ كسلا ذك

 .نيندلاب نومضم هنإف نهرلاكو «نمشلاب نومضم هنإف «ضبقلا لبق
 «بوصغملاك اهتميقب ةنومضملا نيعلا ةلافك :ثلاغلا

 .دسافلا عيبلا يف عيبملاو

 ْ ا :عونلا اذه مكح

 . اذإ اهتميق ميلست هيلع بجت تكله اذإو ؛ةيقاب تمادام نيعلا

 2 راقب ديلا يضعلا كب



 ام

 بلانك

 2 ةلاؤوسسحلا
 عبتا اذإف ملظ ينغلا لطم” :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق ٠

 ْ مز “.عبتيلف ئلم ىلع مكدحأ .

 ٠ ١ :ةلاوحلا ىشعم
 0 ا .لقتلا :ةغل ةلاوحلا

 3 نويدملا رهو 00 ةمذ نم نيدلا لقنإ :عرشل يفو
 ْ . .هيلع لاتحملا ةمذ

 ةيمدلا ايفا دلخ ذل ثويدملا ]ف اها :لعملاف

 ىمسيو ؛نيدلا بحاص يأ نئادلا وه :لاتحملاوإ

 | ايطر ا هل لاكملاز مل افشل

 000 نيمو ةلرخلا لش ىعيلع لاجتملاو "جب
 .هيلع لاتحملاو لاتحملاو ليحملا اضرب ةلاوحلا حصتو ٠

 عحري ملون نيدلاو ليعملا رب هلاومسلا كين ذات

 .هيلع لاتحملا ىلع ام ىوت اذإ الإ «ليحملا ىلع لاتحملا
 :نيقيرطب ةفينح يبأ دنع ىوتلاو

 .اسلفم هيلع لاتحملا تومي نأ ١-

 ملسمو (111 48. :مقر) ةلاوحلا ىف عحجري لهو ةلاوحلا يف باب «ثالاوحلا يف يراخبلا هاور )١(

 | (4001 :مقر) ىنغلا لطم ميرحت باب ةعرازملاو ةاقاسملا يف
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 .هيلع ةنيب الو فلحيو «ةلاوحلا هيلع لاتحملا دحجي نأ -؟ ٠
 . نيذه عم :هللا امهمحر دمحمو فسويوبأ لاقو

 . لاتحملا سالفإب يضاقلا يضقي نأ وهو :ثلاث هجو نيهحجولا
 .ةتايح لاح يف هيلع

 ش ' :ةلاوحلا عاونأ
 " .ةديقمو ةقلطم :ناعون ةلاوحلاو

 لاتجملا ىلغ ليخملل كوكي نأ :ةديقملا ةلاوحلا :ل لوألا
 لبثو «كيلع يذلا لاملاب تلجأ :ليحملا لاقف«لام هيلع

 .هيلع لاتحملا

 : هبلاظتت نأ كلذ 03 ليحتملل سيلفا رجلا هذع تمتتاذإف

 ٠ ' هيلع لاتحملا ىدأ اذإف هل:لاتحنلا قح مب قلعت هتنأل ءءادألاب

 .هيلع لاتحملاو ليحملا نيب ةصاقملا عقت هل لاتخملا ىلإ لاملا

 تلحأ :ليحملا لوقي نأ وهو :ةقلطملا ةلاوحلا :ينانشلاو
 هيلع لاتحملا دنع نكي ملو «هيلع لاتحملا هلبقو «كيلع ينيدنب:
 ل ار علا «ليحمبللا لام

 : تفي لاروع"
 ا ل يع رمال وز هيد جلا ياو 1

 لاتحملا ىلع نكي ملؤ« «ليحملا رمأي ةلاوحلا تناك نإف

 بهو وأ هل لاتحملا ىلإ هيلع لاتحملا ىدأف« ' «ليحمللا نيد هيلع

 هثرو وأ هيلع قدصت وأ هيلع لاتحملا نم ةلاوحلا لام هل لاتحسلا



 نفي

 .ليقكلا ةلريمب ليحتملا ىلعت لالا عحنرب هنا ءهل لافحتلا نع".
 1 لام هيلع لاتحملا ىدأف «هرمأ ريغب ةلاوحسلا تنانك نإ َ

 : . ,هيلع هب عجري ال هنإف «ةلاوحلا

 ع هلاحت وهف ليحملا نيد يلع لاتحملا ىلع اك إف
 : .ةلاوحلا لانن ءادأ

 . امنإ :لانقف«هب. هلاتعأ ان ِ هيب ناسا سلا نبسلاتظ نإو

 «كيلع يل نيدب ينتلحأ لب :هل لاتخملا لاقو يل هضبقتل كتلحأ

 .٠ .ةنيبلا هل لاتحملا ميقي نأ الإ هنيمي عم ليحملا لوق لوقلاف
 ديمفلا مت

 اذك عضوم يف هدريل الحر هلام لبر يطغي.نأ :ةتروصو

 .قيرطلا يف عايض نم افوح

 ىلص ي دا ىهت دقو ءاعقت رج ضوقاه نإ: :ةهاركلا ببسو'

 ىر .اعفت رج ضرق نع ملسو هيلع هللا

 ءالامرخآ ىلععي نأ :جيتافس هعمج :ميجلاو ءاتلا حتفو ءافلا نوكسو نيسلا معي :ةَجّفْفش 0(

 (طيسولا مجعملا) قيرطلا نم اديفتسيف كانه هايإ هيفويف «ىطعملا دلب يف لام رخآللو
 لكه رك نم تاب) هيلع اهوقوم ميهاربإ نع ةينضقألاو ِء عاويبلا يف هفنصم يف ةبيش يبأ نبا اور (؟) :

 لك باب ع وبلا يف ىزبكلا ننسلا يف يقتل هاعمب ىو رو(5053.8مقر)ةعفنم رج ضرق

 .ًابر وهف ةمفنم رج ن فرق



 ْ لوس ررعوللا ورا يزرمعالا يمر ورام ب

 ٠ هناح اذإف «ةبجاص امهدحأ ن سرت نورك ينحل سل اق"

0 0 ْ 

 ا ع د ف 1

 0 .دوقع ةكرشو ؛كالمأ ةكرش :ناعون :عرشلا يفو

 -  :هقكالمألا ةكرش

 00 .:قيبرض ىلع كالمألا ةكرشو.
 به ويب وأ ءايرتشي نأ لثم ءاسهلعفب ,ناك ام :امهدحأ

 ' .البقتف امهل ىصوي وأ ءامهل

 ..اثري.نأ وهو ءامهلعف ريغب ناك ام :يناثلاو

 :كرتشم كلملا نأ وهو ءدحاو نيلصفلا يف مكحلاو

 كك «نيجالاك هكيرش يبصن يفامهسدحاو لكو ءامهنيب

 : :هنذاب "الإ هيف فرصتتلا هل

 .:هوقهلا ةكرمش

 'يف نيكر اشتملا نيب دقع :اعرش ئهف :دؤقعلا ةكرش انمأو

 55815 :مقر) ةكرشلا يف باب عويبلا يف دو 1 ادوبأ ها رز(
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 .حبرلاو لصألا

 لوقي نأب «لوبقتلاو بابتجيإلا :هوقعبلا طرتش ناكر اون,
 ْ تلبق :زخغآلا لوقيو ءاذكو اذك يف كتكراش :امهدحأ

 11 :نيبرض ىلع دوقعلا ةكرش مث
 *.ةضوافملا ةكرش+لوألا 1 + 5

 +: انغلا 2 :يناقلا

 - :ةيضوافملا ةكرشأ

 كارتش ا ةاواسنلا يأ ضيوف نم 0

 ٠ 0 هد يف

 ل لا - 0 0 امهفرصتو

 : ْ -.ةضوافملا طورش

 ةةيتألطط وعلا قرع نادل ةطمواقسلا معنا

 .ةضوافملا ةظفلب ةكرشلا هذه نوكت نأ. ح١ .٠

 دبعلاو رحلا نيب زوجت الف «نيرخ ناكيرشلا ناوكي نأ انو 0-7

 :يننطلاو ملاكلاكِلب زوجت الف «نيغلاب انوكي نأ -*

 .رفاكلاو و اصملا نييروع زن ملم رك <

 ةضوافملا زوجت الف «لاملا يف ىف نييواستم انوكي نأ -ه

 ةكرشلا ةيف حصت انطع 1 الام رثكأ امهدحأ ناك اذإ

 الام امهدخأ ثرو مث «ءادتبالا يق ناينواستم اناك اذإو ”٠



 ش ا 0
 . ةضوافملا تلطب هدي ىلإ لصوو هل بجو وأ 8 "رشا هنيف حبصتت
 ْ .انانع ةكرشلا تراصو
 ةضوافملا ماكحأ

 .ليكو امهنم دحاو لك راص ةضوافنلا تحبسعا ذإونحا
 ..هليفكو رخآلا

 الإ ةكرشلا ىلع كوكي امهنمادحاو ٠ لك هيرتشي امو -"
 .رعآل ليك اعيتم دارت نلت سك و دل

 حصي امعالدب نويدلا نم امهنم دحاو لك مزلي امو -"
 .رخآلا ليفك امهنم دحاوب لك نألا هل نماض ريخآلاف «كارتشالا هيف

 هل رهظ يأ : ّنِع نم ذوححأم اهحتقو نيعلا رسكب :ةغل يه ْ ش :ناتنعلا ةكرمش
 .هلاويمأ ضعب. يف هك راشي نأ

 ءماعظ وأ بوث عون من يف نابثا كرتشي. نأ يهد :عرشلا يبقا
 ..ةلافكلا ناركذي الو تاراحعتلا مومع يف نانثا كرثشي نأ : : يه وأ
 | :نانمعلا ةكرش ماكحأ

 ىلع دقعنت الو «ةلاك ولا ىلع ةكربشلا هذه دقعبت 1١-
 نوكي الو ءرخآلا نع اليكو امهنم دحاو لك نوكيف :ةلافكلا
 .رخآلل انماض اليفك امهنم دحأ

 0 هاسستلا ةك رسشلا هذه يف طرشي الو -؟

 .لاملا يف لضافتلا حصيف
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 .حبرلا يفالضافتيو لاملا يقايواستي نأ زوجي اذك

 .ضعبلا نود هلام ضعبب امهنم دحاو لك دقعي نأ زوجيو -

 لك نأل «ةكرشلل امهنم دخاو لك ىرتشي نأ زوجيو - 4

 الو ءهنمثب بلاطي امهدخأ هارتشا امو «رخآلا ليك و امهنم دحاو

 .عجري مث «رخآلا ليفكب سيل امهدحأ نأل «هنمثي هكيرش بلاطي

 .هنم هتصخحل هكيرش ىلع يرتشملا كيرشلا

 اهعنانا ةضونو نقلا كوش ا كراع نأ ع واعف

 .منفارد رخآلا ةهج نمو «ريئاند

 ايرتشي نأ لبق نيلاملا دحأ وأ «ةكرشلا لام كله اذإو -

 .ةكرشلا تلطب ءائيش

 هارتشا امف «رخخآلا لاملا كله مث «نيلاملا دحأب ىرتشا ولو 7

 .نمثلا نم هتصحب هكيرش ىلع عجريو ءاطرش ام ىلع امهنيب وهف
 اذإ كلذك رحت و اهيلاء طع اذإ ةكرشلا زوم و درا ا

 .امهلام اطلخي مل

 نأب ءامهنم دحاو لك ىلع لمعلا اطرتشي نأ زوجيو -3

 .اذك ىلع امهنيب وهف هللا قزر ام نأ ىلع ايرتشيو اعيبي :نأ ىلع اكرتشا

 .رخآلا نود امهدحأ ىلع لمعلا اطرتشي.نأ كلذك زوجيو

 مكارعامعت و اكرحلا ذة لا م لولا

 حيرلا نم نافلأف هللا هقزر ام نأ ىلع اكرتشا نأب؛حيرلا نم ةامسنم

 .الثم امهدحأل
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 .. ةيراجتلا تاكرشلا مهسأ ءارش مكح
 ءارش نم نابيولا فيل ئف جازاام نانعلا ةكربش روصص نمو :
 امل دي لاهعيباو ةيموقلا:وأأةّيملاعلا ةيراجتلا تاكرشلل 0

 ,اهساسأ سيلا ةكرشلا كناكءاذإ ههعيبو انهع ارش زاوجيف .

 .مارح ىلعاهل 5

 نأب مارح 5 اهبماطأو ةكرشلا هذه لضأ ناك اذإ امأل#

 وأ ورمخلا ةراجتت وأ «روملخلل عناصملا ةماقإ اهفادهأ نم ناك

 : رع رك جال زرار وأ ؛ةيوبزلا.ةلماعملا وأ هريويجعلا
 5 -- 0 .اهعيب الو اهماهس:

 3 م 0 أ هيام اوت تام :ن بكيرعشلا تارايخ

 + :نايعلاوةضاوانفملا كايرش نم دحاو لكل زوجيو
 عاصم ا للا لل! -.لاملا غضبي نأ - 0 ١

 ٠ .ةبراضم لاملا عقدي نأ -

 .هيف فرصتي نم لكوي نأ -7
 . .نهرتسيو نهري نأ - 5
 ١" .ةكرشلل الحر رحأتسي نأ -

 تضإاا اب . ةعيسنلاو دقنلاب عيبي نأ -5

 امأ دي لاملا يف امهنم دحاو لك ديو

 :ناههلاو ةضوافملا عاونأ

 ةكرش :هحوأ ةثالث ئلعع نانعلاو ةضوافملا نم دخاو لكو



 595 4 ةيمل عقم سس قلق

 0 ب ةكرشو لامألا ا

 . :لاومألاب ةك رشا

 :الف.لاملاب ا سس

 .ةقفانلا سولفلاو ريئاندلاو مهاردلاب الإ دقعنت

 .اهب شانلا لماعتي نأ. الإ كلذ ىؤساامب زوجي.الو-.

 :ج.ةذلؤهايرإقيملا تايددعلاو نوزوملاو ليكملا امأو

 ْ :قافتالاب طلحخلا لبق اهب ةكرشلا ش

 000 زوجت :دمجم لاقف :طلخلا دعب امأو

 ايي ةكرشلا زال هللا هيك كشوروبأ

 .زوجت الف ضورعلاب ةكرشلا اَمأو

 1 :لامص لاب ةكرش

 نأ :هريسفتو “تادبألا ةكرشو عئانصلا ةكرش” ئمست دقو
 ًالبقتي نأ ىلع ةطايحلا وأ «ةغابصلا وأ «ةراصقلا: لمع يف اكر ششي

 .امهنيب وهف رجألا نم اذحأ امف ءالمعي و «لامعألا

 نم امهنم دحاو لك هلبقتي.امو «ةكرشلا هذه زوجتو

 ا .هكيرش مزليؤ همزلي لمعلا
 .انانع نوكي دقو «ةضوافم نوكت دق ةكرشلا هذهو ٠

 ىنعم يف وهام وأ «ةضوافملا ةظفل هيف اركذ ام :ةضوافملاف

 نأو ءامهالك لامعألا البقتي نأ ناطايخلا طرعشا نأب ةضوافملا

حب رلا يف ايواستي نأو ءيواستلا ىلع لمعلا انمضي
 نأو «ةعيضولاو 
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 هذه ببسب هقحل اميف هبحناص نع اليفك امهنم دحاو لك نوكي
 : .ةضوافم يهف «ةكرشلا

 ىلعف هاتمضو لمعلا نم البق ام نأ ىلع اكرتشا نإو

 ةعيضولاو رجألاو ءثلثلا رخآلا ىلعو لمعلا نم نادلدلا امهدحأ

 .نانع ةكرش اذهف «كلذ ردق ىلع امهنيب

 .ديق ريغب ةكرشلا اقلطأ وأ نانعلا ةظفل اركذ اذإ اذكو

 :هوجولا ةكرمش

 امهل لامالو نالخرلا كرتشي نأف:هوجولاةكرشامأو 2023
 .اذه ىلع ةكرشلا حصتف ءامههوجوب اعيبيو ايرتشي نأ ىلع

 نم الإ ةئيسنلاب يرتشي ال هنأل “هوجولا ةكرش” تسيمسو
 .سانلا دنع هحجو هل

 ةكرش اذهف «نانعلا ةظفل اركذ وأ ةكرشلا اقلطأ اذإ مث

 الو هيرتشي اميف رخآلا ليكو امهنم دحاو لك نوكيف «نانعلا

 ٠ ٠ .هليفك نوكي
 انوي رهن انوهانساو لك هيرهتن اهدا طيس نزف

 .كلذك حبرلا نوكيو «كلذ زاج ءنافصن

 حبرلاف اثالثأ امهنيب ئرتشملا نوكي نأ اطرتشا نإو

 0 ل «كلذك

 .كلملا ردق ىلع



 : . 1 اة

 رفق ىلع نامضلاو ءةامبفلاب ةكرشلا هذه يف حتمي حبرلا
 .كلذك حبرلا نوكيف «ةسحلا

 «زئاحب كتذف ةضوافم ةكرش امههوجوب اكرتشا اذإف

 .هليفكو رخآلا ليكو امهنم دحاو لك نوكيو
 انوكي نأ بجي ةضوافملا ةكرش امههوحنوب اكرتشا اذإو

 - .لضافتلا عنمت ةضوافملا نأل «هناعيبيو هنايرتشي اميف نييواستم

 .هنذإب الإ رحآلا لام ةوكز يدؤي نأ نيكيرشلا دحأل سيلو
 ىدأف هتوكز يدؤي نأ هبحاصل امهنم دحاو لك نذأ نإق

 رع مل جرا ديارنا لل يقم ءامهتم دحاو لك

 .هللا همحر ةفينح يِبأ

 .نمضي مل ملعي مل نإ :الاقو

 .ةكرشلا تلطب نيكيرشلا دحأ تام اذإو

 تلطب برحلا رادب قحلو نيكيرشلا دحأ دترا اذإ اذكو

 ْ ْ .ةكرشلا

 :ةدسافلا ةكرسشلا

 :عاونأ يهو
 لقم ذحألاب كللطن ىلا تاحابملا دحأ -يف كارتشالا ١-

 .شاشتحالاو دايطصالا

 ةكرشلاف اههنيب وهف كلذ نم اباصأ ام نأ ىلع اكرتشا نإف



 0 ش

 . هع مامهنم داو لكلو ةدسف

 ةماسع نسكصمست ية  ةسط# انك

 ةاعفف « ءامهنيب وهف ئش نم هللا قزر امو ءرامحلاو لغبلا ارجؤيي نأ

 نم اذعإ ام نامسسقتفا «ةحيحص ةراحإلا ءةدساف ةكربشلاف كلذ

 0 .رامحلاو لغبلا لثمرجأ ردق ىلع رجألا

 "  :ةدسافلا ةكرشلا مكح
 عكا لجعل را لطم كرعل تدضفاااو

 , .لاملا ردق ىلع
 #0 ال



 200 م2 أ نم هت هللا لاق 1

 م ع 0 0 ا | ىلع نيت تاه
 ,يينلا نع ين 1 0

00 5 

 ؟1/صصقلا ةروس (؟)

 : 0 ؟35 :مقر) طير د طيرارق ىلع , 00 ينعتإ يع ب ا باب «تاراحجإلا يف ب اجبلا 3 احل 3 ) ى 3 0-0-2 ئىراجخخ لا هاور (*)
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 سارعألا دنع لامعتسالل

 :طورش ةثالثب هلك كلذ يف زئاج دقعلاو

 .ةمولعم ةرجأتسملا نيعلا نوكت نأ . ١-

 .ةمولعم ةرجألا نوكت نأ -؟

 0و انو او ور وخلا -_

 .كلذ ريغ وأ

 :ةراجإلا ماقحأ
 :اهضعب يبلي اميف ركذن «ةريثك ةراخبإلا ماكحأ

 «دقعلا بيقع رجأتسملا ميلست ربخآلا ىنادع بحت :لوألا

 نأل «عيبلا يفامك ةرحألا ءافيتسال رجأتسمتلا سبحي نأ هل سيلو

 .عيبلا دقع سفنب بجي نمقلاو «ةراجإلا دقع سفنب بحت ال ةرجألا

 :ةرجألا بجت ىتم

 :ةثالث ناعم دحأب ةرجألا بجت امنإو

 .دقعلا سفن يفر جألا ليجعت طرتشي نأ - ١

 .ظرش ريغب رحألا لجعي نأ -؟

 .هيلع دوقعملا يفوتسي نأ - -_

 رجآ اذإف ءدقعلا عقو نيح- نم ةدملا ءادتبا ربتعي : يناشلا

 ربتعي رهشلا لوأ يف ةراجإلا تعقو نإف :رظني اروهش وأ ارهش هراد

 تول هش لك «ابألب ريم ريشلا ضعب يف تعقو إو لها

 ْ 2 .نيئنسلاو روهشلا يدداو
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 نيايالفةيداليملا روهشلاب 1 فراعت اذإو:

 ظ مي
 :راقعلا نم كلذ ريغ وأ اتوناحن وأ ءاراد رجأتسا اذإ :ثلإشلا

 هلو ءاهيف نكسُي نأ ةلفءءاش فيك اهي عافتنالا هلف .عرازملا ريغ

 . يأ اهيف لمعي نأ هلو «ةراغإلاب وأ ةراجإلاب هريغ اهيف نتكسُي نأ
 ١ هايل ريطم امالو اراصق الو ادادح هيف لمحي ال هنأ لإ اج لج ٠

 .هنه وي

 دقغلا زجي مل ثيح «ةعارزلل اضرأ رجأتسا اذإ ام فالحب ا
 . هاهاياهف عير ذأ يلع هل يخت وأ ءاهمخ عرزم اب نيب يتح

 ا . .ةفلتجحم ةعارزلا عفانم نأل

 1 ام مسي ملز ليحل ةرايس وأةبادرجأتسااذإاذك و. 2
 .توافتي امم كلذ نأل زوجي ال ؛اهيف لمحي

 قاسم عاملا لب ةياوبلا لما نحل :عباربلا

 نم عنمت يتلا عن زاوملا نع ايلا « «عافشالاب رضي يذلا بيعلا

 ش .رحآلا عيمج هيلع بجي ىتح ةدملا عيمج يف عافتنالا ,
 . نإ ءرايخلاب رجأتسملاف «عافتنالاب رضي بيع هب ناك نإف

 ::رجألا عي عيمبجج عم بيعلا عم اهيلع ى يضم ءاش نإو «ةراجإلا خسف ءاش
 يف ميلستلا دعب عافتنالا نم عنمي عناص ثدح اذإ امأ



 لا

 م ف قيقا اة ياعم ب 0 مام رح همزلياو « 1

 دقعلا نأل 0 -- 0 ا 0 3

 : طل حا[ راف نا دعي صا

 1 كل رح لكو حاتسلا نورنا ل اين

 رايختلا تبثي 0 0 ا

 '؟لتيغلا انتم يقتنع نإ لت كا

 نوكي نأ اج عيبل يف انث نوكي نآزاخ ام :سداسلا

 ش١ 0 ”ةراحإلا يف ير

 * !لامعألا ىلع راجإلا

 فاكسآلاو و راضقلا ١-0 :لامعألا 0 راحإلا| امأ ر

 0 :لامعألا رئاس يف لمعلا

 : نا فرو عيل مهول نمادأل

 ةيرتلا ع ل ناو وو" اعل كب

 اعدل راجعا 00 هل

 .سانل نم لامعألا لت يذل ره "كرتش كر ف 0

 000 3 .امهوخنوراصقلاو غابصل يعل

 .ةمولعم ةدم دحاوللا لمعي يذلا وه :صاخلا ريجأ لاو



 اك

 3 5-5 نذل انين وا ا نأ 0

 فاسو اع نينحت قانا لي أ نصاعلا رحل نيل

  .هعنمي نأ

 ا اع ”!ضصاخلا ريجألا مكف

 هلا تتول دان ورعيال رد رجلا ْ
 رحال ل اق ا

 ا :
 1 قس سا اا تس ريق نرتاكلا

 :«كرتشملا ريجألا ماكحأ 0
 كله نإف هذي يف ةنامأ عاتملاف؛ «لرتشملا ريجألا امأ-١

 نمضي : :الاقو هللا همحر ةفينح يبأ دنع اعيش نمضي مل هعن يغب

 تاغ قرغب وأ تلاغ افرحي كلها الإ هعدسطن ريغ كلهاذإو

 ْ 0 5 0 : 07 .هوخنوأ

 ةةقدي قرتتتف ايوث ناك نأب ةداتمملا هعْنضب بيعت نإ 7

 انا دن نت انوكي هنإف حالملا لم نم ةنيفسلا تقونغوأ

 ْ . | ةنالفلا

 «عابصلاو راتغتلا حرقا قانا لئمل هنا قو للا

 ش .ةرجألا يفوتسيل ةلمعع نم غارفلا دعب نيعلا سبحي نأ هلف

 نيعلا سبحي نأ هل سلف ؛نيعلا يف رثأ هلمعل سيل نمو



 و ْ ْ

 0 عداملاو :لامحلاك «ةرجألاب'

 نال سيقام لمصينأ اصلا ىلع طع نتا اذإو.-

 3 1 ..هلمعي نم رحأتسي نأ هلف لمعلا هل قلطأ نإو «هزيغ لمعتسي

 0 كاترم أ :لاقف«بوقلا بحاصو ظايععتلا فلتتخا اذإو -6

 بوثلا بحاص لوق لوقلاف“ ءاصيمق : ظانيبخلا لاقؤ.«ءابق هلمعت نأ

 1 .ساض طايجتلاف فلح نإف.ءهنيمي عم

 ذحخأ زوجي الو ؛ماجحلاو مامحلا ةرجأ ذحخأ زوحنيو - 5

 .هنع يهن ملسو هيلع هّللا ىلص يينلا نأل « «سيتلا ةرحأ

 اهماعطب زوجيو «ةمولعم ةرحأب رثظلا راجعتسا زوجيو -1

 .كلدوحن و رحألا نايبو تقولا نايب نعد الو

 ' :لوقي نأب عناصلا ىلع هلمع طرشو «ةمذلا يف عيبم ىلع دقع:وهو

 «مزال ريغ دقع وهو ءتيضر :لاقف «ةرشعت اذكو اذك ءاذح عتصا ا

 . :ةدسافلا ةراجإل

 كلا ويعم لس ارحأل رس

 .ةعزانملا ىلإ يضفت ت ةلاهج اهنأل «ةدساف ةراجإلاف ةلوهجم ةدملا

 ةفيلح- يبأ دنع ةدساف ةراجإالاف اعاشم رحأتسا اذإ -؟



 ل :
 ناك وأ ةريبكلا رادلاك مسقي امم عاشملا ناك ءاوس هللا يسر

 .ةزئاج :الاقو ءادج ةريغضلا رادلاك مسقي ال امم
 ميلعتو ناذألاك «ةدساف تاعاطلاو برقلا ىلع ةراسحجإلا -

 1 .ةمامإلاو جحلاو:نآرقلا

 كاملا نادل ورم ةيقنانا ةزفاح :نورحأتملا لاقو

 ش .لمعلا مهلوق ىلعو «نآرقلا ميلعتو
 .ةحئان وأ اينغم رجأتسا نأب «ةدساف يصاعملا ىلع ةراجإلا -4:
 .هدساف ةراجإلاف ءنيعلا كالهتسا هيفام رحأتسا اذإو -

 عقانملا ءافيتسال ةراحإلا نأل «ءاملا عم رهنلا وأ رثبلا رجأتسا نأب
 .نيعلا ءاقب عم

 :ةدسافلا ةراجإلا مهه
 فيدل امو ذ ذ ةعفنملا رحجأتسملا يفوشسا اذإو

 .ىمسملا هب زواجتي الو لثملا ةرحأ هيلع بجي

 رجأ ذخأي هنم لقأ وأ ىمسملا لثم :لثملا رج ناك نإف

 0 .لثملا
 كسلا دانا سينملا يرساو دئارعا ناك إو
 . .اًمات لثملا رجأ بجيرفز دنعو

 :افلاخم هي ريصي ل امو افلاخم هي ريسعي اه

 نأ سوس ناك هدب راق اعود عتسا وح

 يف ةطنحلا لثم وهام لمحي نأ هلف«ةطنح ةرفقأ ةسمح :لوقي
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 .مسمسلاو ريعشلاك لقأ وأ ررضلا ْ

 نإق«حلملاك ةطنحلا نم رضأ وهام لمحي نأ هل, س يلو

 .نمض ةبادلا تيطعف هلمح

 :يعف هات انطق اهيلع لمحيل ةبادلارجأتسا اذإ اذكو 71

 نم ادد كرو لك ' 0

 لمحف «ةطنحلا نم ارادقم اهيلع لمحيل اهرجأتسا نإو -؟
 رشع دحأ لمح نأب «لقثلا داز ام نِمض ةبادلا تبطعف ءاهنم رثكأ

 دخأ نم دحاو ءزجل نماض وهف «ةبادلا تبطعف «ةرشعلا ناكم ازيفق

 .كلذك ىمسملا رحأ هيلعو «ةبادلا ءازجأ نم اءزج رشع

 ©- تبطعف «هريغ هعم فدرأف اهبكر يل اهرجأتسا نإو
 فصن نمضي نانثا اهبكري نأ نكمي امم ةبادلا تناك نإف :ةبادلا

 .اهتميق عيمج هيلعف نكمي ال ناك نإو ءاهتميق

 :ةراجإلا لطبت ىتم

 هيل سالو هوك يتلا ودا تاسانرو

 * .ةراجإلا تخخسفنا

 .خسفنت مل هريغل اهدقع ناك نإو

 :ةراجإلا خسفل ةحيبحلا راذعألا
 :ةيلاتلا راذعألاب ةراحإلا خسف زاجو

 ١- نم لقتني نأ دارأ مث توناحلا وأ راقعلا رحأتسا اذإ

 .ةراجإلا ضقني نأ هلف ءرفاسي وأ دلبلا



 لك

 نأ هل سيلف رفاسي وأ دلبلا نم لقتني نأ رحاوملا دارأ اذإو

 ْ د .ةراحإلا ضقني

 .ةاحإلا ضقي نأ ل

 نويد هتمزلف ءسلفأ مث اراقع وأ اناكد وأ اراد رحجآ اذإ -م

 خسفي يضاقلا نإف ءرجأتسملا عيبي نأ الإ اهئاضق ىلع ردقي ال

 ْ ا .ةراجإللا

 هلف رفسلا نم هل ادب مث اهيلع رفاسي ةباد رجأتبسا نمو -- 5

 .ةراحإلا خسفي نأ

 نا لا ْ

 .ةراجإلا ضقني نأ هل سيلو ءرذعب كلذ



 بناغق
 ةيراسضملا

 :اهب تلماعت دقو ءاهيلإ سانلا ةجاحل ةعورشم ةبراضملا

 عهريغر رابع ناو ةومسي يدار تر رع نك يور تاما
 .ةيراضم مهلاومأ اوطعأ مهنأ

 :ةيراضملا ىنعم

 وهو «ضرألا يف برضلا نم ةذوخأم :ةغللا يف ةبراضملا
 .ةراجتلل ريسلا

 50000 ىلإ لاملا عفد وه :عرشلا يفو
 .اطرش ام ىلغ امهنيب حبرلا

 :هلطافلاو ةيراضملا ناكرأ

 لوبقلاو باجيإلا :تانكز اهلو

 وأ «ةيراضم كيلإ لاملا اذه تعفد :لوقي نأ باجيإلاف

 0 اذه ذحن :لوقي و هأ :ةلماعم وأءةضراقم

 وأ هعير كل ادا يلع نافصن اننيب وهف حبر هدا نواب ع
 و

 كلذ وحن وأ هرشع وأ هسسمخ

 ببي سس سس
 ربع نحو راحو رع نإ ربا نع ١١١/7 ضارقلا )| يف ىربكلا ندسلا يف يقهيبلا هجرصخأ (1)
 هللا ىضر رمعو نامثع نع كلامو دومسم نبا نعو كنامثع نع اضيأ هجرخأو ةفرعملا يف ي يههيبلا

 ضارقلا لو ءأ يف أطؤملا ىف امهنع
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 ' .هوحن وأ تلبق :رحآلا لوقي نأب :لوبقلاو

 .ةصاخ و ةقلطم :ناعون اهلو

 اذه تعفد :لوقيو لحجر ىلإ لاملا عفدي نأف ؛ةقلطملا امأ

 .نافصن اننيب حبرلا نأ ىلع ةبراضم كيلإ لاملا

 اهب لمعي نأ ىلع مهرد فلأ هيلإ عفدي نأف :ةصاخلا امأو

 .اذك لمع يف وأ ءاذك ةدلب يف

 :ةيراضملا ةحص طئارش

 :طورش ةعبرأ اهيف رفوتت نأ الإ ةبراضملا حصت الو 1

 هيف حصت امم لاملا سأر نوكي نأ :لوألا طرشلا

 .ةكرشلا يف هليصفت ىضم دقو ؛ةكءرشلا

 .اًعاشم اههنيب جيزلا نوكي نأ ةزئاعلا

 وأ مهرد ةئام حبرلا نم كل نأ ىلع :لاق نأب نيعاذإ امأ |

 .ردقلا اذه الإ حبرلا نوكي ال نأ لامتحال حصي الف اهوحن

 .هظفتيو براضملا ىلإ املنتبم لاملا سأر وكي نأ :كلالا

 .هنع لاملا بر دي

 وأ ثلثلا وأ فصتلا هل نوكي نأب ؛حبرلا ردق مالعإ :عبارلا

 ْ 1 .كلذريغ

 :ةيراضملا ماكحأ

 :اهنم « 5500 لمتشت ةبراضملا

 يف هدي يف ةنامأ وهف براضملا ىلإ لاملا عفد اذإ ١-



 ل

 .كلاملا رمأب هضبق هنأل ةهد لك

 .هنذإب ريغلا لام يف فرضت هنأل «ةلاكو وهف هب ىرتشا اذإف

 طرشب لاملا نم اء زج كلم هنأل «ةكرش راص حسبز اذإف
 .امهنيب اكرتشم ناكف «لاملا برل لاملا يقابو «لمعلا

 «ةراجإ تراص هوججولا نم هجوي ةبراضملا تدسف اذإف

 ٠ .تاراحإلا يف بجي كلذو لثملا رجأ هيف بحاولا نأل

 «هيلع نومضم لاملاو ءايصاغ راض براضملا فلاخخ نإف

 .هريغ كلم يف ىدعت هنأل

 :ةقلطملا ةبراضملا مكح -؟

 يف فرصتي نأ :ةقلطملا ةبراضملا يف براضمل ل زاحو

 يرتشيو عيبي نأب «تاراجتلا عاونأ نم هل ادب ام ةبراضملا لام 1١

 ْ .ةعيدوو ةعاضي لاملا عفدي نأ هلو ءرفاسيو

 .تويبلاو تانحاشلاو ريحألا رجأتسي نأ هلو

 عيبلا يف اليكو لكو يو «ةئيسنلاو دقنلاب هعيبي نأ هلو

 ْ . .ءارشلاو

 .نهرتسيو نهري نأ هلو
 كراشي نأ الو «ةبراضم هريغ ىلإ لاملا عفدي نأ هل سيلو

 .هريغ لامب الو هلامب ةطلخي نأ الو ءهب

 املا ور يدستم نا طر نادل ردي انك
 :ةصاخلا ةيراضملا ياس



 1ك

 وأ ةصاخ ةدلب يف فرصتي نأ لاملا بر هل صمخ نإو
 يف

 .هرمأ فلاخي نأ هل زجي مل صاخخ لمع

 دقعلا لطبو زاج ةنيعم ةدلب ةبراضملل تقو نإ كلذكو

 :ةيراضملا لام نم ةقفنلا - ع

يراضملا لام نم قفني نأ براضملل سيلو :
 يف مادام ة

 قفنأ رفاس اذإو -ةصاحت وأ ةماع ةبراضملا تناك ءاوس- هرصم

 «هتنوؤمو هريحأ ةقفنو هبوكرو هتوسكو هتقفنل ةبراضملا لام نم

 ْ .ةداع هنم رفسلا ىف دبال اممو

 ةماقإلا ىونو «ءارشلاو عيبلل راصمألا نم رصم يف ماقأ ولو

 .ةيراضملا لام نم هتقفنف ءاموي رشع ةسمخ

قفن نم لضف امق«هرصم لعند اذإ مث
 . ىلإ هدري هتوسكو هت

 .ةبراضملا لام

 ووو تلو وتاب

 .لاملا سأر نم وهف حبر
 ىلع ةبراضملا لام نم هقفني نأ هل اميف هلام نم هقفنأ امو

 .ةيراضملا يف نيد وهف «هشفن

 :لاملا سأر كله اذإ -

بق براضملا دي يف لاملا سأر كله ولو
 . هب يرتشي نأ ل

 .ةبراضملا خسفنتو «ةنامأ كلهي هنإف ايش
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 فلألا كلهف ءائيش هب ىرتشاف ءافلأ لاملا سأر ناكولو
 اتلاثو ايناث لاملا بر ىلع فلألاب وه عجري هنإف ءميلستلا لبق
 .تمت دق ةبراضملا نأل «لاملا سأر هلك كلذو ءاعبارو

 :حبرلا ميسقت -5

 .' ّسأر لاملا ٌبر ضبقي نأ لبق حبرلا ةمسق حصتا الو
 «بزراضملا دي يف لاملا سأرو :حبرلا امستقا امهنأ ول ىتح ءلاملا

 نوكي حبرلا نم لاملا بر ذحأ امف «هضعب وأ هلك لاملا كله مث

 ىتح ؛هضبق اميف براضملا ىلع عحريو «لاملا سأر نم ابوسحم
 .امهنيب حبر وهف لضف نإف «لاملا سأر متي

 :ةبراضملا خسفت ىتم -/

 .ةبراضملا دقغ خسفني براضملا تام ولو

 خسفني براضملا لزُع وأ ءلاملا بر تام اذإ كلذكو

 خسفني توملا يفو «ملعلا نم دب ال لزعلا يف الإ «ةبراضملا دمقع

 ظ .ملعي مل نإو
 .ادقن لاملا ناك اذإ اذهو

 ريصي ىتح براضملا عتب زاج ءاضورع لاملا ناك اذإ امأف

 - .لاملا سأر يدؤيف ءادقن

 برل حبرلاف ءاهيف حبر دقو «تدسف ىنم ةبراضملا مث
 , .لثملا رحأ براضمللو «لاملا

 نأل ؛حيبري مل نإو لثملا رحأ براضملا قحتسي اذكو



 ا :

 .لمعلا رجأ هيلع ناكف ءهلْطَع يف ةدم هلمعتسا لاملا بر

 20 وا ال ا

 .رحألا قحتسي ب الغ ههسفنل لماع هنأل «براضمللا

 بناج

 ةسعرازسملا
 ملسو هيلع هللا قانص هللا لوسر نأ ر مغ نيل دبع وع

 ا ا للا

 60 هك

 :ةيعرازمسملا ىتنهم

 .عرزلا نم ةلعافم :ةغل ةعرازملا

 وهو «جراخلا ضعبيب ةعارزلا دقع نع ةرابع :عرشلا يفو

 .خراخلا ضعبب لماعلا وأ ضرألا ةراجإ :

 :ةعرازملا مهه

 :ةلطاب جرالا ضعبب ةعرارمللا هللا هج ةقيتحمولا لاق

 | .امهلوق ىلع ىوتفلاو «ةزئاج يه :الاقو.

 ٠ .ةزئاج يهف ريناندلاو مهاردلاب اه ءاركو ضرألا ةراجإ امأ

 كلام يسم

 ملسمو 79 :مقر) دوهيلا عم ةعرازملا باب ةعرازملاو ثرحلا باوبأ يف يرامخبلا ءاور )١(

 .يراخبلل ظفللاو 5 زمقر) ةعر رازملا و ةاقاسملا باتك لوأ يف



 :ةعرازملا عاونأ
 :عاونأ ةعبرأ ىلع امهدنع ةعرازملاو

 لمعلاو رقبلاو هد حاول رذبلاو ضرألا نوكي نأ ١-
 .دحاول لمعلا تالآو

 ناك مجبر :ةيعس عرار :عونلااذههكح

 نوكيف لمعلا ةلآ هنإف رقبلا امأ «لماعلل رجأتسم ضرألا بحاص

 .زوجي هنإف «هتلآب طيخيل اطايحح رحأتسا نمك ءاعبت

 :.دحاول لمعلاو دحاول رذيلاو رقبلاو ضرألا نوكي نأ -؟

 " بحاص نأك لعجيو ةحيحص ةعرازملا :عونلا اذه مكح

 ٠ دو ليافلل رجاتتم ضرألا

 «ضرألا بحاص نم اهدحو ضرألا نوكي نأ -؟

 .لماعلل هلك يقابلاو
 لماعلا ردوا هما عونلا اذه مكح

ْ 0# 

 .دناول لسقو رقالاو هةضولرملو نزلا نوكأ -
 وهو رذبلا بحاص نأل ءةلطاب ةعرازملا :عوتلا 0

 .. عراشلا دري ملو ءجراخلا ضعبي ب رقبلاو نهمرالل عادم لماعلا
 .هتزاحإب

 .ةعرازملا ةحص طئارش

 :طورش ةينامث رفوتت نأ الإ امهدنع ةعرازملا حصتالو



 1اس 1

 .ةعارزلل ةحلاص ضرألا نوكت نأ :لوألا

 نأب دقعلا لهأ نم عرازملاو ضرألا بر نوكي نأ : :يناقلا

لك وأ امعدحأ ناك اذإ حصت الف ؛ «نيغلاب نيلقاعانوكي
 امها

 .اريغص وأ انونجم

 ..كلذ هبشأ ام وأ نيتتس :س وأ ةنس ةعارزلا ةدم انيبي نأ :ثلاثلا

اعم دع ارز اين كدر
د نكسر ار اير «ةبر

 

 ا .ةعارزلا تدسف ةعارزلا نم

 .افزع انيعم نوكي نأ نأ الإ رذبلا هيلع نم نايي : خبارلا

 نوكي نأ الإ لبق نمرذب ال نم بيصن نانيب: :سيماجلا

 .فرعلاب افورعم هبيصن
 .ضزألاو لماعلا نيب ضرألا بر ييلخي نأ :سداسلا

 .اعاشم امهنيب جراحخلا نوكي نأ :عباسلا

 .ةلطاب يهف ةامسم انازفق امهدحأل طرش نإف

 ةعقب يف جرحي ام هل نوكي نأ امهدحأل طرش اذإ اذكو

 :.ةلطاب يه ضرألا نم ةصا

 .ريعش وأ ةطنح ءرذبلا سنج نايب :نماثلا

 ْ :ةفرازجلا ماكهأ ضعب

 . مهيب جراخلاف ءاهطورش رفوتب ةعرازملا تحصاذإ 1١-

 .لماعلل ئيش الف ائيش ضرألا جرخخت مل نإف ءاطرش ام ىلع

جراهلاف ههوجولا نم هجوب ةعرازملا تدسفاذإو -؟
 : 



 .رذبلا بحاصل

 1 عرار احر انابز رد وير ف مك هرم
 :هّللا همحر دمحم لاقو «جراخلا نم هل طرش ام رادقم ىلع دازيال
 ٠ .غلبام اغلاب هلثم رجأ هل

 ١ لثمرجأ ضرألا بحاصلف «لماعلا لبق نم رذبلا ناك نإو
 ا ْ .هضرأ

 لمعلا نم رذبلا بحاص عنتماف ءةعرازملا تدقع اذإو <10 .
 مكاحبلا هربجأ ءرذبلا هلبق نم سيل يذلا عنتما نإو ؛هيلع ربجسي مل
 .لمعلا ىلع

 .ةعرازملا تلطب نيدقاعتملا دحأ تام اذإو -
 ناك «كردي مل عرزلاو «ةعرازملا ةدم تضقنا اذإو -

 ناك ةيمحتسب نأ ىلإ ضرألا نم هيمن لوح عرازمتلا لع
 1 «ضرألا فضن لثم رجأ هيلع ناك فصنلاب ةعرازملا تناك
 .امهقوقح رادقم ىلع امهيلع ةدملا هذه ءانثأ عززلا ىلع ةقفنلاو

 امهيلع ةيرذتلاو عافرلاو سايدلاو داصحلا ةرجأو -
 نأ الإ «ةعرازملا تدسف لماعلا ىلع كلذ طرش نإف « «صصحلاب
 «فسوي يبأ دنع زاج هيلع لماعتلا ناك نإف هيلع لماعتتلا نوكي

 ٠ .ىوتفلا هيلعو



 :ةاقاسملا ىتعم

 1 اقم نيا دعا اعرشو ةغل يه
 .ةلماعم كلذدك ىمسيو ءهرمث نم مولعم ءرجب اهيف

 1 ْ :هطورشش و همكح
 00 طوعا فالتخخالا يف ةعرازملاك ةاقاسملا

 ْ :ماكحأ ةثالث يف نيابت امهنيبو «,ماكحألا
 هيلع ربجي هنإف ءامهدجأ عنتماف «ةاقاسملا تحضص اذإ ١-

 ش ٠ ..ةعزازملا فالحب
 ربأ لماعلا ىلع سيلف ةاقاسملا ةدم تنضقنا اذإو - 7

 ءةدملا هذه ءانثأ امهيلع لمعلا نوكي الو «كازدإلا ىلإ هبيصن لشم

 .ةعزازملا فالخب ةرحأ الب لماعلا لمعي لب

 .اهيف طرشب سيل ةدملا نايب -

 0 ا
 تاوملا ءايحإ

 : و يو دم اهلا ريوس معلا نديرو
 م ا ب

 (171/4 :مقر) تاوملا ضرأ ءايحإ يف ركذام باب ؛ماكحألا باوبأ يف يدأ 50 0

 (501/5 :مقر) تاوملا ءايحإ باب «ةرامإلاو ئفلاو جارخخلا باتك يف زادوبأو



 :تاوهلا ينعم

 000000 :اهمضو ميملا حتفب :ةغل تاوملا

 .رماعلا هفالحو «بارحخلا ضرألا وه :ليقو ءاهل كلام ال ضرأ
 ءاملا عاطقنال امإ «هب عفتني ال يتلا ضرألا يه:اعرشو

 .كلذ هبشأ ام وأ هيلع ءاملا ةبلغل وأ ؛هنع

 ْ سا :ءايحاإلاو

 ْ "فلة زدتو ةاشن ىهارأال

 :يضارألا عاونأ :

 :ةثالث عاونأ يضارألاو ْ

 فرصتلا دحأل زوجي ال «ةرماع ةكولمسم ضرأ :ىلوألا

 د : .اهبحاص اضرب الإ اهب عافتنالاو اهيف

 َ :ةاهيحلاط كلم يعنو ءاهواع عظقتا بار ضرأ: ةيناشلاو

 ْ .تام اذإ هنع ثروتو «هتلازإب الإ هنع لوزت ال

 كوكل فريم اة او ان تعاد ادعو"

 :ناعون يهو "تاوملا” ىمستو «ةحابملا ضرألا :ةثلاثلا

 مهيشاومل ىعرم «ىرقلا ضعبل اعبت نوكي ام :امهذحأ

 . ءدحأ نم اهعطقي نأ مامإلل زوجي ال ؛مهقح يهف ؛مهلايطتحمو
 نأ مهل سيلو ,مهريغو ءالؤه اهيف يتلا بصقلاو بطحلاب عفتتيو |

 .مهل كلمب سيل اهنأل ,مهريغ نع اهوعنمي
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 ضرألا ىندأ نم لحرلا توص عمسي نأ :لصافلا دحلاو

 .مهتيرقل ةعباتب تسيل يهف «هيف هتوص عمسي مل امف «هيلإ ةكولمملا

 ىلع يهف «ىرقلا نم ةيرقل اعبت نوكي ال ام :يناثلا عونلاو

 ريغب اهايحأ نإو «هل اكلم ريصت مامإلا نذإب اهايحأ نمف :ةحابإلا

 .اهكلمي امهدنعو «ةقينح يبأ دنع اهكلمي مل هنذإ

 .ملسملا كلمي امك ءايحإلاب يمذلا كلميو

 ” م0) نطعلل تناك نإف ءاهميرح هلف ةيرب يفًارثب رفح نمو :
 .اعارذ نوعبرأ بناج لك نم اهميرحف

 ..اعارذ دوتس اهميرحف حر حضانلل تناك نإو

 .عارذ ةئام سمح اهميرحف انيع تناك نإو

 2 انينأبإ

 3 30 ف

 هايهلا عاون او برسشلا
 :برسلا يدم

 .ةعارزلل ًايقس ءاملاب عافتنالا ةبون :اعرشو.

 .:ةأيههلا عاوفأ

 :ةعبرأ عاونأ هايملاو

 هجخاتمو ليإلا كربم :نطعلا )١(

 حضات وهف عرزلا ىقسل رهن نم هلمح :ءاملا ريعبلا حضن :حضانلا (؟)



 "م

 مكح همكحو «يناوألا يف زرحأ ام وهو :كولمم ءام -1

 الو هذخأي نأ دحأل لحي الو «قح هيف دحأل سيل «كالمألا رئاس
 هحجو ىلع شطعلا هباصأ نأب :ةلتاقلا ةرورضلا دنع الإ هبرشي نأ
 .برشلاو ذحألا هل حابيف «كلهي

 كسول يعلو ضوخلاو رغبلا يف نوكي يذلا ء ءاملا -؟
 ةعفشلا قح سانلا ةماعل نكل «كولمملاك هل صاخن قح وهف «هل
 . , ءهيشاوملو هسفتل نا ءاملا لنأيو «هسفنب ترشي ىتح ءاملا اذه نم

 .عنملا قح ءاملا بحاصل سيلو

 , زوجي ال ءاملا كلذ نم هعرز يقسي نأ دحأ دارأ ول نكل

 : .كلذهل

 ار مح داس ريباك عش رهن ن قكدي نأ ك7 ْ
 قح ءاكرشلا ءالؤهل ناكف ؛هيف ةكرشلا ببسب ةعفشلا تبني

 عرازملل يقسلا قح مهريغل سيلو «رهنلا يف ذ مهتكرش ردقب يقسلا
 0 .راجشألاو

00 

 نم لكف «ةماعلا قح وه لب «صوصخلا ىلع اهيف دحأل قج الف
 ىحرلا بصن مكح اذكو «كلذ هلف اهنم هيضارأ يقس ىلع ردقي

 ١ .كلذوحنو ةيلادلاو

 ااا ريشا يا ب د وانك

 .كللذ نع عنمي هنإف رض
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 هتبه الو هعيب زوجي ال ككرتشملا وأ صاخلا برشلامُث 0

 لام نيعب سيل هنأل ءثرإلا هيف ىرجيو «ةيصولا الإ ءكلذ وحنو

 . يلام قح وه لب
 .زاح هضرأل اعبت كلذ عاب اذإ امأ

 يف احيرص هركذ اذإ ضرألا عيب يف برشلا لحدي امنإو 000

 ,لكب وأ ءاهقفارمب وأ ءاهقوقحب ضرألا تعب ينإ : :لوقي وأ«عيبلا :

 ا ل

 ش .لحدي

 نأل رك 0 ةراحإ يفامأن 1

 .عببلا فالحب ءاملاب الإ نوكي ال ةرجأتسملا ضرألاب عافتنالا



 باتك
 ةيبراسععلاا

 راعتساف «ةنيدملاب عزف ناك :لاق هنع هللا يضَر سنأ نع 06

 0: ."يبودنمل هل لاقي ةحللب يبأ نماسرف ملسو هيلع هللا ىلنص يبن

 00  :ةيراهلا ىنعم
 0 لاقو ديلا ول :ةيرعلا نم :ةغللا يف ةذوععأم ةيراعلا

 ْ َ ةي رق بلط نأل : داملا ىلإ ةبوسنم ديدشتلاب ةيراعلا :يره وجلا

 ٍ ْ 04 6 ..راعو بيع

 1 «ضوع ريغ عقاشسللاكيلست نع ةراع :عرشلا يفو

 .ضوعلا نع اهيرعتل ظفللا اذهب تيمس
 :ةييراعلا عاونأ .

 :ناعون ةيراعلاو

 | ٍ .ازاجم ةيراعلاو «ٌةقيقح ةيراعلا

 اهتبغ اي منا ايه ىلا نارعكلا راق :ةقيقح ةيراعلاف

 . .اهوحنو تارايسلاو رودلاك
 الا لو نوزازملاو ليكمل ةراشإ نم ءازاحم ةيراعلاو

 ىمسي نكلو ةقيقح ضرق وهف «هكالهتساب الإ هب عافتنالا نكمي
 .ازاجم ةيراع

 تح يا ا ل

 ينس ءاهلضفو ةبهلا باتك يف ير راصخيلا هاور (1)

 ال :مقر) ملسو هيلع هللا ىلص هتعاجش باب لئاضفلا يف ملسمو وه(17717:مقر)



 ل . : 0

 ٠ :ةيراعلا افلأ -
 تحئمو «ضرألا كتمعطأ و «كترعأ :هلوقب ةيراعلا حصتو 0 ٠

 .ةيهلا هب دي ملاذإ«ةرايسلا هذه ىلع كتامحو بوشلا اذه

 . .ىنكس كل يزادو

 7 :ةيراعلا مكح

 وضرب همورعتت ءيعتاوسو 0

4 7 1 

 :ةديقملاو ةقلطملا ىلإ ةيراعلا ميسقت
 .ةديقملاو ةقلطملا ىلإ مسقنت ةيراغلا مث

 ام شقا ياو ائيش ريعتسي نأ :ةقلطملاف .

  .لافعتسالا ةيفيك نيبي ملو «هريغب

 كلاملا هب عفتني ام لكف ءكلاملا ةلزنم لرني هنأ :همكحو :

 نكلو هريغ بكري نأ هلو« 0

 ' .داتعملا ردقب لمحي

 .اهناكم وأ اهتقو وأ اهلمعتسم نيب يتلا يه: ةديقملاو

 5 :ندهجو ىلع اذهف هسفنب هلمعتسي هنأ نيب اذإ اًمأف.٠

 يف سأنلا تؤافتي امم ةيراجلا نوكت نأ :لوألا هجوتلا

 000 .سبللاو بوكرلاك هلامعتسا

 نأ ل زوجي لف هب صخخت ةيراعلا هذهو :هجولا اذه مكح
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 .هريغ سبلي نأو هريغ بكري
 يف سانلا تاوافتي ال امم ةيزاعلا نوكت نأ :يناثلا هنحولا

 .رادلا ىنكسك هلامعتسا

 .هريغ ريعي نأو هلمعتسي نأ هل زوجي :هجولا اذه مكح

 تكلهف اهرجآ نإف «ةيراعلا رجاوي نأ ريعتسملل سيلو
 ٠ امم تناك وأ هلامعتسا يف سانلا توافتي امم تناك ءاوس ؛ «نمض

 .هلامعتسا يف سانلا توافتي ال

 ,هزواحي نأ هل زوجي الف اناكم وأًانقوةيراعلل ىمس اذإ ام

 .نمض تقولا ىلع داز وأ ناكملا كلذ زواج نإف .

 ' اهيف سرغي وأ «ءانب هيف ينسي نأ ىلع ًاضرأ راعتسا ولو

 عقرتمملا فّلكيو ةيراعلا نع عجري نأ ريعمللو «زاج ءاسرغ
 ٠ .سزغلاو ءانبلا

 ا ا عل

 كلذ كرتيو هئانبو هسرغ ةميق ريعملا نّمض ءاش نإ :رايخلاب ريعتسملاف .
 .. ءريعملا ضرأب علقلا رضي مل نإ هءانبو هسرغ ذحأ ءاش نإو ءريعملل

 .  :ريعملا ىلع نامضالف ةيراعلا تقوي مل نإو .

 .ريعتسملا ىلع اهدر ةرجأف ةنؤمو لمح ةيراعلل ناك اذإو

 راذقم يف وأ أ ؛مايألا ددع يف ريعتسملاو ريغملا فلتخا نإو

 ْ .ريعملا لوق لوقلاف ناكملا يف وأ لمحلا



 قل

 بانك
 ةسعب نجلا

 ين وتاس م إو :ىلاعت هللا لاق

 مر (هبر هللا قتيلو هتنامأ نمتؤا

 :ةعيننولا ىنهم

 .كرتلا وهو «عدولا نم ةذوحأم :ةغللا يف ةعيدولا

 لهأ وه نم عم نايعألا كرت نع ةررابع :عرشلا يفو.

 ..كلاملا كلم مكح ىلع اهئاقب عم ظفحلا يف فرصتلل

 ..لوبقلاو باجيإلا :اهتكرو

 نم نكمتيل ديلا تابثإل الباق لاملا نوك :اهطرشو

 ظافحتسالا يه :ةعيدولا نأ :ةنامألاو ةعيدولا نيب قرفلاو

 .ادصق

 | ٠ نأب ءدصق ريغ نم هدي يف عقو يذلا عئبشلا يه :ةنامألاو

 .هرجح يف ابوث حيرلا تقلأ

  :ةعيدولا ماكحأ

 :ةعيدولا ماكحأ ضعب ركذن يلي اممو

 ؟41/ةرقبلا ةروس )١(
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 مابيك ماد ا
 .تانامألا رئاسك اهنمضي

 :  ,ةعييدولا ظفحت نمب
 وهو :هلايع يف نمبو هسفنب ةعيدولا ظفحي نأ عدومللو

 .هيدلاوو هدلوو هتحوزك هعم نكاسي نم

 يل
 الإ اهنمض «ةعيدولا تكلهف مهريغ دنع اهعدوأ وأ ,مهريغب اهظفح
 وهو ةئيفس يف نوكي وأ «ةراج ىلإ اهملسيف قيرح هراذ يف عسقيي نأ

 .تكله اذإ نمضي الف ؛ىرخأ ةنيفس ىلإ اهيقليف قرغلا فاخي ا

 :عدوملا اهيف نمضي يتلا روصلا
 :ةيلاعلا روصلا يف عدوملا نمضيو

 0 .زيمتت ال ىتح هلامب ةعيدولا طلخ اذإ ١-
 ردقي وهو اهسيحف اهدو ةعيدولا بحاصص بللط اذإ ١- ش
 ش ش .اهنياست ىلع

 .اهفرصف مهارد وأ «هلكأف اماعط ناك نأب اهقفنأ اذإ
 2 ءاهقفنأ ام نمضي هنإف يقابلا الهو اهضعب قفنأ نإو

 .نامض ريغب ةنامأ كله هسفنب كله

 قف يقلب هطاحف هقفنأ ام لم دز ءاهضعب قفنأ نإو

 ش رخال "ةطنح نم مر اًرك هدنع عدوأ نأب كلذو «عيمجلا نمض
 نر ةركلا ()
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 .ةطنحلا ةيقب يف هطلخو هلثم در مث «هلكأو (مراعاص اهنم

 ركذأو دححف ةعيدولا در ةعيدولا بحانص بدلط اذإ -4

 ٠ ' .اهنمض ةعيدو هدنع ع دوأ هنأ

 .نامضلا نم أربي مل فارتغالا ىلإ داع نإف

 اهبكرف ةباد تناك نأب :ةعيدولا يف ع دوملا ىدعت اذإ -ه

 ْ .اهنمض ةعيدولا تفلت نإف ءهريغ دنع ةعيدولا عدوأ وأ « «هسيلف ابوث وأ

 تفلت إو «فاطنصلا لاز هديا اهدرو ءيدعتلا لازأ نإو

 فب مداد

 :ةعيبدولاب قلعتت ىتش د ماكحأ

 ا :ةعيدولا بحاصم لاق اذإو ١

 .نمضي ملاهيلإ اهمّلسف كتجوز

 يف اهظفحف «ةرجحلا هذه يف اهظفحا :هل لاق نإو -؟

 . ,نمض ىرختأ راد يف اهظفح نإَو «نمضي مل ىرخأ ةرجح

 لمح ةعيدولل ناك نإو.ةعيدولاب رفاسي نأ عدومللو -

 0 ْ .ةنؤمو

 هللا همحر ةفينح يبأ دنع اعيش هيلإ عفدي مل ةعيدولا نم هبيصن بلطو' ٠

 .رخآلا رضحي ىتح
 .هبيصت هيلإ عقدي هللا مهمحر ٍدمحمو فسويوبأ لاقو

 ''  دنهلا ءاملع ةماع دنع امارجولك ١" 4 عر. :عسي لايكم :عاصلا(١)

خ مث ةعيذو لجر دنع الحجر عدوأ إو - تع
 .امهدحأ ر ض
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 باعه
 ةسسمفهل أ

 ءولكذ سفن هنم ىبش نع مكل نبط إل :ىلاعت هللا لاق
 | م .ييائيرم ائينه

 يا ا ل مر اد

 ةراح نرقحت الو ءردصلا رحو بهذت ةيدهلا نإف ءاوداهت” :لاق

 .مر“قاش ير نسر ٌقِش ولو ةراجل

 :ةيهلا ىنعم
 .عربتلا :ةغللا يف ةبهلا

 .ئيش ريغب نايعألا كيلمت يه :عرشلا يفو
 .لوبقلاو باجيإلا :ةبهلا نكر

 ٠ ٠ :ةبشلا ظافلأ
 هتلعج وأ «كنم عئيشلا اذه تبهو :هلوقب ةبهلا دقعنتو 1

 كلرادلا هذه تلعج :لاق وأ ءكل هتلحن وأ «كلاذه وأ ءكل
 «ّيلع در وهف تم اذإف «كتايح وأ «يتايح وأ «كرمع وأ «ئئرمسع
 يذلا طرشلاو ءهتامم دعبو هتايح يف هل يهو ؛ةبه هلك اذهف

 ] ظ ا لطاب هطرش
 1 4/ءاستلا ةروس )١(

 .سرفللرئاحلاك ةاشلل وه (1) ا
 ْ ىلع سو يعل ىلص بلا ثح يف ءاحام باب ياو لولا باوبأ يف يذسرتلا اور(
 00 :مقر) هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه : :لاقو ةيدهلا
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 :ةيضلا ةحص طئارش.

 :ةيلاتلا طورشلاب الإ ةبهلا حصت الو

 .بوهوملا هل ٌبوهوملا ضبقي نأ ١-

 .ضبقلا لبق هل بوهوملل كلملا تبثي الف

 :ةمسقلا لمتحت تناك اذإ ةموسقم ةبهلا نوكت نأ - 1

 ٍرثبلاك ةمسقلا لمتحي ال ناك اذإ عاشملا ةبهزوجتو

 اق طعما دلو
 ٠- ةلصتم ريغو بوهوملا ريغ نغ ةزيمتم ةبهلا نوكت نأ ٠

 .هب ةلوغشم الو ءهب'

يوعز فيا عدد
 

 .رمثلا نود بهاولل رم اهيف ارجش بهي نأ حصي ال اذكو

0 

 ضرألا نود
. 

 اهضبقو يقارب عاتماهيفارادبهوولاذكو

 ىلإ بهاولا نع كلملا لوزي الو ءزوجي ال هنإف«هل بوهزملا

 نوكيف بوهومب سيل امم زيمتم ريغ بوهوملا نأل «هل بوهوملا

 .عاشملا ةبه ةلزنمب :

 ٠ ' :ةبهلا مكح
 مزال ريغ اكلم هل بوهوملل كلملا توبث :ةيهلا مكح |

 هنأل «ةبهلا يف عوجرلا هركي نكل (خسفلاو عوحنرلا حصني ىتح
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 .ةءاندلا باب نم
 .درلا نع عنتمي نأ هل بوهومللو
 .يضاقلا ءاضقب وأ ضارتب الإ عوحرلا حصي الو

 :عوجرلا عنشمب ىتم
 :ةيلاتلا بابسألاب عووحرلا عنتمي أمنإو

 .ةبهلا نع ىيشب بهاولا هل بوفوملا ضوعي نأ ١-
 .دّقعلا نع رخأتم ضوعو ءدقعلا يف طورشم ضوع :ثاعون ضوعلا ٠

 باتكلا اذه كل تبهو :لاق نأب دقعلا يف طورشمسلا امأ
 .بوثلا اذه ينضوعت نأ ىلع

 يارد دبس لا ىف مسرب نأ دعو لكل نأ هسكسيو
 ْ ريغو ضباقلل ناك «رخآلا نود امهدحأ ضبق نإو ءاضباسقتي مس
 اميزم دحاو لك دري ىتح ؛ةبهلا دسقع هدقع ناسك نإو عببلا ةلزنمب راصو «عوجرلا عطقنا اعيمج اضباقت اذإف ,عوحرلا ضباقلا
 .ةعفشلا اهيف تبثتو طرشلا رايخو «ةيؤرلا رايخخ امهلو «بيعلاب

 اعيش بهاولل ىطعأ نأب دقعلا نعرخأتملا ضوبعلا امأو
 ' كلذ وحنو كتبه لدب اذه :لاق وأ «كتبج نع ضوع اذه :لاقو

 د. ملا نركز ضيا هبجواذإ اهضوض رسب هنكلو ةضواستسملا نغم يف ريصي الو «عوجرلا طاقسإل ضوعلا اذه ربتعيف
 .ةبهلا هب لطبت امب لطبتو ؛ةبهلا هب حصت امب حصت «ةبهلا مكح يف
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 توكت اهنإف ءىلوألا ةبهلا ىلإ ضوعلا فضي ملاذإامأف

 .اعيمج نيتبهلا يف عوومججرلا قح تبثيو «ةأدتبم ةبه

 ضيقف اعربتم هل بوهومسلا نع يبنحألا ةضّرمع نإو

 .عوحترلا ظقس ةبهلا بهاولا

 ا اسم سراة يل

 دحأ بهاؤلا ناك وأ «تاوخألا و ةوخالاو دالوألاو نيدلاولاك

 ْ | .رخخآلل نيجورلا

 ىنبف ءاراد تناك نأب هةلصتم ةدايز ةبهلا يف دبيزي نأ -*

 ناك وأ ءاراخشأ اهيف سرغف اضرأ تناك. وأ ءانب اهيف هل بوهوملا '

 ْ ْ ٠ .ةطابخو .اصيمق هعطقف ابو |

 «ةرقب وأ ةاش تناك اذإةيهلل دلولاك ةلصفنما ةداهزلا امأ

 .عوحرلا عنمي ال بوهوملا ناصقن اذكو ؛عوجررلا عنمئالفالثم

 . ياأهل: بوهوملا كلم نعن بوه لا جوخ نأ - ع

 ْ , .ةبهو وأ

 :.هل بوغملا وأ بهاؤلا تومي نأ له

 ١ «بوهوملا كلهي نأ“ -5

 8 :ريغصلل ةبهلا

 ْ ع يبل تنص نيش يتصل نال بألا بهو و ْ

 ةباين بألل ديداج ضبق هيف طرتشي الو دقسعلا سفنب نيالا
 نع

 ' , دج ضبق اذإ مكحلا اذكو «نبإلا ضبقك بألا ضبق نآل :نبإلا :
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 .امهدعب دجلا يضو وأ بألا يصو ضبق وأ ءبألا دعب ريغصلا

 دحأ كلذ ضبقف ايش ريغصلل يبنحأ بهو ول كلذكو ٠
 .ةعبرألا ءالؤه

 ا دعنا ىلإ لقت دنت ةيالولاف ةعطقنم ةبيغ مهنم باغ نمو
 .حاكتلا ةيالو يف امك

 اذ وأ ناك ايبنجأ «ريغصلا نع ءالؤه ريغ ضبق زوجي الو
 ءاوس هضبق حصيف ؛هلايعو هرحح يف ريغصلا ناك اذإ الإ هنم محر
 .ايبنحأ وأ محر اذ ناك

 .هضبق زاح «لقعي وهو هسفنب ةبهلا يبضلا ضبق إو
 .زوجي الر يغصلا لام بألا بهو ولو

 ىبقزللا و ىرصعلا مكه
 لاج -هل بوهوملا وهو- هلرمعملل ةزئاج :ىرمعلاو .

 '  .هتامم دعب هتثرول بوهوملا ناكو «هتايح
 ْ :هرمع ةدم هل بوهوملل هراد لعجي نأ :ىرمعلا ىنعسو

 . كترمعأ :لاق وأ “كرمع ةدم رادلا هذه كل تلعح“ :لوقي نأ”
 ل

 .ةدسافلا

 .٠ يراد :هل بوهوملل بهاولا لوقي نأ ينهف : :ىبقرلا امأو
 ش .دمحمو ةفينح يبأ دنع ةلطاب يهو «ىبقر كل

 «كل وهف كلبق تم نإ :لاق هنأك :امهدنع ىبقرلا ىنعصو



 ؟؟١

 .ةيراع نوكتو لطبتف «رطخلاب ةبهلا قلع هنأكف
 «كل يراد :هلوق نأل «ةزئاج ىبقرلا :فسويوبأ لاقو

 .ىزمعلاك دساف طرش «قبقر :هلوقو «كيلمت

 يني
 ةسق نصل

 ش | :ةقدصلا ىنعم
 هناخبس هلل ةيرقلا هجو ىلع ىطعي ام :ةغللا يف ةقدصلا

 .ةمركملا هجو ىلع ال «ىلاعتو .
 قمل لهو قيخاطملال يا كرس يو

 ةقدصلا زوجت ال اذكو ءضبقلاب متت ال «ةبهلاك ةقدصلاو .
 .ةمسقلا لمتحي عاشم يف

 : | | :نيرمأب امهنيب قرفلاو
 زاجو يقال ةنصل دورس سن

 | .مدقت امك ةبهلا يفع وجرلا

 بهي نأ زوجي الو ءزاج ئيشب نيريقف ىلع قدصت اذإ -؟

 ش ٠ .هّللا همحر ةفينح يبأ دنع نينثا دحاو

 ::لاهلا ةقدصب رذخحلا

 :لاق وأ هلامب قدصتي نأر ذن نمو

 لاؤمأ ىلإ فرصتي هنإف “ةقدص ونهف كلمأ ام عيمج"
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 تطال ميلر سل ا مئاوسلا نم ةاكزلا

 ا ا ها ضم

 .هلايعو هسفن

 ةفيعو هنا كمل ام لب قدصتالام بن ذإ م

 1 ا نإف“ ا هذه يراد” :لاق اذإو. :

 0 ْ 0 :رادلا نيعب قدصت ١

 . بتل كعاهتس قدصتو تيا شالاو :
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 9 بام

 ٠ فقولا 000
 يف هنع هللا يضر رمعل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاف

 . راهب كقدنستو دانا ةسنتس ىحت نإ” نيورط كيزع ْ

 0 00 ثروب الو بهري الو اهلصأ عابي ال هنأ رمع قددصتق ٍ

 :فقولا ىنعم

 : يأ : يقرأون تق ار «سبحلا:ةغل فقولا ْ ٠

 سبل رسل 5

 . ٠ .ةيراعلا ةلزنمب ةعفنملاب قدصتلاو «فقاولا كلم

 ىلع نيعلا سبح :هّللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنعو 0
 'ىوتفلاو ءدابغلا ىلإ هتعفنم دوعت هجو ىلع ئلاعت هّللا كلم مكح

 00 ٠ 0 .امهلوق ىلع“

 ٠ :دجسملا سلع فقولا
 هذه تلعج :لاق نأب انهن ةزادنوا هللطرأ ققو اذإ

 :هلوق درجمب ةكلم لوزيو زاج «سانلا هيف يلصي ادحسم ضرألا

 ْ ْ ..فسوي يبأ دنع ءادجسم هتلعج

 ا ا ا ا ا ا ل ل يمي

 ل ل :مقر) بتكي فيك باب ءاياضولا يف يراحخبلا هاور (1)

 (4755؟ 4 :مقر)
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 .اهنع هكلم لاز دحاو اهيف ىلص اذإ :هّللا همحر ةفينحوبأ لاقو
 هكلم لاز ةعامجب اهيف ىلص اذإ :هَّللا همحر دمحم لاقو

 :دجسملا ريغ ىلع فقولا
 .نم هجو ىلع وأ ءارقفلا ىلع افقو هراد وأ هضرأ لعج اذإو

 لووول بلو ةلامسرل ارامل هددت رع ب عتاوركو

 رئاس هل زوجي اذكو هعبب هلزوحعيف «فقولا نع فقاولا كلم
 نث حرخد امنإو لوول ارم رمي تبا ذإوا ءاهيف تافرصتلا
 ٌ :نيرمألا دحأب هكلم

 عاطل عاكما :لوألا

 ' تسيح دقف ٌتمااذإ :لاقت هتومب فقؤلا قلع اذإ :يناشلا

 : .اذك ىلع يراد
 هضرأ لعج اذإ كاس سيرا ياس لا |

 «حيحص فقؤلا نإف ريخلا هوجو نم هجو ىلعافقو هراد وأ
 هني هلرزحيالل» «دحسملا يف امك امهنع فقاولا كلم لوزيو

 .هنع ثروي ال و «تافرصتلا نم هريغالو
 00 :امهنيباميق دمحمو فسوبوبأ فلتخا م .

 :طئارش عبرأب كلذ زوجي امنإ :هّللا همخرر دمحم لاقف

 يلوتملا ىلإ هملسيو هذي نأ نفقولا َج رد نأ :اهدحأ

 فرصيو «فقولا حلاصم ىلإ الوأ فرصييف ؛هيف فرصني ىتح



 مم
 نيقحتسملا ىلإ يقابلا

 .عاشملا نود زورفملا يف نوكي نأ :يناثلاو
 .فقولا عفاتم نم ائيش هتسفنل طرتشي ال نأ :ثلاثلا

 .اديؤم نوكي نأ :عبارلا . ٠
 .كلذ نم ئيش طرتشي ال :هّللا همجر فسويوبأ لاقو

 لوحيو لقني ام فقوزوجي الو ءراقعلا فقو حصيو
 .هّللا همخنر ةغينح يبأ دنع تاناويحلاو تارايسلاو بتكلاك ١

 ْ تالآ عم اضرأ فقو نأب راقعلل اعبت لوقنملا ناك نإو
 .ةفينح يبأل افالخ امهدنع زوجي هنإف ةثارحلا

 ةايويرع را اهلزب ناك نإ ءادوصقم لوقيملا ذاك ذا ْ
 .كلذك امهدنع هفقو

 السل ىو رحآ نيش دوصقملا لوقنملا ناك دل
 يرجي ناك نإ هفقو زوحي :لوقي هللا همحر ادمحم نإف ليخلاو
 ةادجلاوراشنملاو سأاك «سنلا نيب امي انعم وهو لماتلا هي
 .بتكلاو فحاصملاو

 "لل جير ديكس وف نع موتلاو «زوجي الف امهدنع امأ

 ٠ ش :ةرجقم هضرأ لعج اذإ

 لزي مل ةياقس وأ ةربقم وأ اطابر هراد و وأ هضرأ لعجج ولو
 .هّللا همحر ةفينح ى وبأ دنع فقاولا كلم
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 فقاولا كلم لوزيو ءهفقو حص ؛دمحمو فسويوبأ لاقو

ةعبرألا طئارشلا طرتشي ادمحم نأ ريغ ءهنع
 .لبق نم اهانرك ذ يتلا 

 :طحشم دع ميماستلا ىنعم

يف هللا ةمحر دمحم دنع ميلسلاو
 «هب قيلي امم ئبش لك 

 ْ ا .نيرفاسملا ضعب هيف لزني نأ :طابرلا يفف

 .ىتوملا هيف نفدي نأ ةةربقملا يفو -

 . سانلا اهيف ىقسي نأ :ةياقسلا يفو -
0 

 5 كلدل

 هلا سلا اني نم حر
طابرلا ةمرمو دحاسملا ةرامع ىلع اضرأ فقوولو

 رباقملاو 

 ْ انكار دكت لرب ادرج

يعي دجسم حلاصمل قولا اما
 هللا دحر د مم لاقف 

 كلذ زاج :ليقو زوجي :هّللا همحر فسويوبأ لاقو زوجي ال

 .قافتالاب زجي مل :ليقو «قافتالاب

 :فقولاب قلعتت ماكحأ

لا نم ادينا يحارتلا# انيق قو اؤو
 ؟ةرامعب فئو

 .طرتشي مل وأ فقاولا كلذ طرش

 هل نم ىلع ةرامعلاف ءهدلو ىنكس ىلعاراد فقو اذإو
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 «مكاحلا اهرجأ اريقف ناك وأ ءكلذ نم عتتتما نإف ءىنكسلا

 : .ىنكسلا هل نمل اهدر ترّمع اذإف ءاهترجأب اهرّمعو

 ةرامع يف مكاحلا هفرص ءهتلآو فقولا ءانب نم مدهنا امو

 ىلإ جاتحي ىتح هكسمأ هنع ىنغتسا نإو «هيلإ جاتحا نإ فقولا

 ' .اهيف هفرصيف هترامع

 .فقولا يقحتسم نيب () ضقِنلا مسقي نأ زوجي الو

 .ضوقنو ضاقنأ :هعمج «ءانبلا نم ضقت ام :فاقلا نوكسو نونلا رسكب :ضَمِتلا )١(
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 بنان

 ةسطمخسملا
 هيلع هّللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق رامح نب ضايع نع

 هريغي ال يت لدع يوذ وأ لدع اذ دهشيلف ةطقل دجو نم” ملسو .
 هيتؤيهّللا لام وهف الإو اهتيوسأ رون اهو داجمل «متكيالو

 ١ مر “ءاشي نم

 :ةطقلطلا ىنعم

 يف (اهنوكسب اذكو فاقلا حتفو ماللا مضب) :ةطقللا ْ

 .طقتلملا لاملا :ةغللا

 .اعئاض دجوي لام يه ير ا
 :طاقتلالا ماكحأأ نمو

 . ىلع نمأي ناك اذإ اهذحأي نأ ةطقللا دجاول بحتسي - ١

 ٠ -. .اهبحاص ىلع اهدزيو اهفّرعي هنأ هسفن
 .ىلوأ كرتلاف هسفن ىلع نمأي ال ناك اذإ امأ .

 ىلع نمأو اهذحأي مل اذإ عيضت ةطقللا نأ فاح اذإو

 .اهذحأي نأ هيلع بجي هنإف هسفن

 .كلذك ىلوأ كرتلاف هسفن ىلع نمأي مل نإو
 تدحجو ينإ :سانلل ل !اق نأب ةطقللا ىلع دهشأ اذإو - ١

 )١( :مقزإ) ةطقللا باب «ةطقللا باوبأ يف ذ هجام نبا هاور 6 6



 ا قرا ْ

 - نإف هدي يف ةنامأ ةطقللا تناك .ّىلع هولدف اهبلط نمف «ةطقن

 .نمضي مل هدي يف تكله

 دهشأو ءاهبحاص ىلع اهدريل ءطقتلملا اهذخأ اذإ مث -

 ةطقللا تناك نإف ءيضاقلا ىلإ رمألا عفري نأ يغبني هنإف :كلذ ىلع

 قرتادبلع فنا هرعآ هةحقتم هل تاك نإف :يفاقلا هيق راقت وبع ْ

 نأب هرمأي نأ يأر نإف :ةراجإلا يف ةحلصملا ربي مل نإؤ «هترحأ

  يأر نإو «لعف «دعب هبحاص ىلع عجريل هسفن لام نم هيلع قفني
 ' اي نيالا بدرب هرسارو عتيد

 ' وهف مكاحلا نذإ ريغب ةطقللا ىلع طقتلملا قفنأ نإف

 .ةطقللا بحاص ىلع ةقفنلا هذهب عجري الو «غربتم
 ١ :ةطقفطلا فير ةده

 ١- .امايأ اهفّرع) مهارد ةرشع نم لقأ ةطقللا تناك نإ ٠

 ءارهش اهفرع ءادعاصف مهارد ةرشع اهتميق تناك نإو

 .الوح اهفّرع رثكأ وأ ةئام تناك نإو

 ايل هه دايخ هاج نإن أل ٠

 ناك نإف :اهبحاص رهظي ملو ءفيرعتلا تقو ىئضم اذإف

 اهب قدصتي نكلو «هسفن ىلع قفني نأ هل لحي ال ارسوم دحاولا

 ٠ د .ءارقفلا ىلع
 ءاش نإو ءةسفن ىلع قدضتتي نأ هلفارسعم ناك نإو

 ةضفلا نم امارخج 73178 :لداعي مهارد ةرشع (5)



 نزل

 .ءارقفلا ىلع اهب قدصت

 هتحوز وأ همأ وأ هنبا وأ هوبأو ءاينغ طقتاملا ناك اذإو

 ش .مهيلع قدصتي نأ هل زوجي ءاريقف
 نإف ءطقتلملا اهب قدصت دقو اهبحاص ءاج نإف -

 ْ :رايخلاب اهيحاص

 .اهياوث هلو «ةقدصلا ىضمأ ءاش نإ -

 .هيلع قدصتملا نم اهذخأ ءاش نإو -

 .طقتلملا نُمض ءاش نإو -

 اهفرعي هنإف «داسفلا هيلإ عراستي امم ةطقللا تناك نإو -

 .ركذ ام ىلع هسفن ىلع قفني وأ قدصتي مث ءدسفي ال ام ردقب

 ةنيبلا ماقأ نإف «هل ةطقللا نأ ىعداف ءلجر رض اذإو -ه

 ْ .هيلإ اهعفد

 ةطقللا يف ينه تامالع ركذ هنكلو «ةنيبلا مِقُب مل نإف

 1 :رايخلاب طقتلملاف

 يف عفدلا ىلع ربجي الو هيلإ ةطقللا عفدو هقدص ءاش نإ - ٠

 ْ .ءاضقلا

 .ةنيبلا ميقي ىتح عنتما ءاش نإو -
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 بفاذك
 دضغلا

 ىتح تذخأ ام ديلا ىلع" :ملسو هيلع هّللا ىلص يبنلا لاق

 ."ىدؤت 0١

 :ببهشلا ىنهم

 عسا ني هوم وفل ا قط كحل

 .لام ريغ وأ الام ناك ءاوس

 نذإ ريغب ارهج مرتحم موقتم لام دحأ وه :عرشلا يفو |

 ٠ .هنع هدي ليزي هجو ىلع كلاملا

 رمحلا نأل بصغب سيلف ملسم رمنع ملسم ذأ نإف

 .هنامض هيلع سيل هفلتأ نإف ءءوقتم لامب سيل

 «هريزنخ وأ يمذلا رمخ ملسملا كلهتسا اذإ ام فالخب

 .يمذلا داقتعا يف موقتم لام امهنأل «هنامض هيلع نإف

 «بصخب اذه سيلف هنذإ ريغب دحأ طاسب ىلع سلحج نإو

 يف باب دؤادوبأو ١577( :مقر) ةادؤم ةيراعلا نأ ءاج ام باب عوببلا يف يذمرعلا هاور 00

 (5 250 :مقر) ةيراعلا نيمضت باب ةراجإلا

 ٠ (4 158 مقر) اهريغو ضرألا بصغو ملظلا ميرحت باب ةعرازملاو ةاقاسملا باتك ملسم (؟)

 0 :مقر) ضرألا نم اقيش ملظ نم ٍمْنِإ باب «صانعقلاو ملاظملا باوبأ يف يراخبلاو
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 1 .طاسبلا نع كلاملا دي لازأ ام هنأل

 .كلاملا دي لازأ هنأل ءدحأ ةباد ىلع لمح اذإ ام فالخب
 ةقرس وه ل هبمصفب اذه سلف رس غلا لام ذعأ إو

 :بصخلا ماكحأ نمو

 ةطنحلا لثم ليكملاك لثم هل امم ائيش بصغ نمو ١-

 ىيشلا كلهف«ةضفلاو بهذلاك نوزوملا وأ ءريعشلا وأ
 ' ٠١ .هلثم هيلعف ءهدي يف بوصغملا

 دنع ةموصخلا موي هتميق هيلعف هلثم ىلع ردقي مل نإف

 موي :دمحم لاقو بصغلا موي :فسويوبأ لاقو «ةفينح يأ
 .خئاشملا رثكأ دنع هللا همحر دمحم لوق ىلع ىوتفلاو ,عاطقنالا

 باودلاو بايثلاك هل لثم ال اممم اعيش بصغ نإو ١-
 ٠ .بصغلا موي هتميق هيلعف كلهف اهوحنو

 «ةمئاق تماد ام ةبوصغملا نيعلا در بصاغلا ىلعو -
 | .هيف هبصغ يذلا ناكملا يف هدري نأ بحجيو

 اولا نب وب اسمو يور جمانإت
 كلذ دعب مث اهكاله ىلع ةنيب موقت وأ ءاهرهظأل ةمئاق تناك
 | .اهلدبب هيلع ىضق

 :لوحيو لقني اميف بصغلاو -4
 نأ هيلعو ءبصقب اذه سيلف ريغلل اضرأ وأ اراقع دخت اذإف 2 >
 .اهكاله دنع هيلع نامض الو ءاهبحاص ىلع اهدري
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 بحاص خرخأو هنذإ ريغب هريغ راد نكس نم نإ :انلق اذهلو

 دري نأ هيلعف «هنذإ ريغب هريغ ضرأ عرز وأ ههّْيف ناك ول اهنعرادلا ٠

 وأرادلا تبرتخ ول اهنامض هيلع سيلو ءاهبحاص ىلع ضرألاو ءرادلا
 ١ .فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعاتاوم تراصو ضرألا تقرغ

 قالة دق هع ناكل بعمان دمع هوا لاقو

 ٠ تمدهنا نأب بصاغلا لعفب ضرألا وأ-رادلا تبر اذإ امأ

 نيت لقا ريعتملا ضرالا هارت توا انك د فيس وعلا

 .اعيمج مهلوق يف نامضلا هيلعف «ةعارزلل ةحلاص :

 :بوصغملا يف رييغتلا

 لاز وح كيضاقلا لففي ةبوصغملا نيعلا تريغت اذإو

 اهكلمو اهنع نيعلا بحاص كلم لاز اهعفانم مظعأو اهمسا
 .اهلدب يدؤي ىتح اهب عافتنالا هل لحي ملو اهنمضو بصاغلا

 هنإف ءاهحبط وأ اهاوشو اهحبذف هاش بصغ :هتروصو

 .اهنامض هيلعو اهكلمي

 علا ا نيب لن تطا د

 نإو ءهيلإ ةجوبذملا ةاشلا ملسو ءاهتميق هنمض ءاش نإ :رايخلاب

 .ناصقنلا بصاغلا نمضو «ةح -وبذملا ةاشلا ذحتأ ءاش

 هيلعو اهكلمي هنإف اهنحطف ةطنح بصغ اذإ كلذكو ا

 ' ءاسأف وأ انيكس وأ انانب هبات رت بصغاذإ اذكو



 قي

 .اهنامض هيلعو اهكلمي هنإف ةينآ اهلمعف ةرفص بصغ وأ
 وأ مهارد اهبرضف ةضف وأ ابهذ تيمعاو اي ةةاضت

 اهذخ ايف ,ةفينح يبأ دنع اهنع اهكلام كلم لؤي مل ةينآ وأ ريتاند
 " بضاغلل ئيش الو «كلاملا
 :بودهفملا يف ةدايزلا

 ءءانب اهيف ىنب وأ راجشألا اهيف سرغف ءاضرأ بصغ نمو
 نع ةغراف اهكلام ىلإ ضرألا ددراو «ءانبلاو سرغلا علقا :هل ليق
 .سرغلاو ءانبلا

 غفدي نأ كلامللف «كلذ علقب صقنت ضرألا تناك نإف
 .هل سرغلاو ءانبلا نوكيف ءاعولقم سرغلاو ءانبلا ةميق بصاغلا ىلإ

 اقيوس بصغ وأ ءرمحأب هغبصف ضيبأ ابوث بصغ نمو
 نّمض ءاش نإ :رايخلاب قيويسلاو بوثلا بحاضف «نمسب هثلف
 لثم نّمضو ؛بصاغلا ىلإ بوثلا مّلسو ضيبأ بوث ةييق بصاغلا
 «بصاغلا ىلِإ قيوسلا مّلسو -بوثلا فالتخب ىلثم هنأل- قيوسلا
 نمضو «نمسلاب اتوتلم قيوسلاو اغوبصم بوشلا ذأ ءاش نإو
 .اهيف نمسلاو غبصلا داز ام بصاغللا

 2 :بوصخملا بصاخشلا بيف اذإ

 ربص ءاش نإ :رايخلا كلامللف ءاهبّيغف ءانيغ بصغ نمو
 .نيعلا ةميق بصاغلا نُمض ءاش نار علا دع تاق ىلإ

 .ءاهنع نيعلا ٌبحاَص كلم لاز نيعلا ةميقاهتمض نإف



 قرح

 .بصاغلا اهكلمو

 عم بصاغلا لوق ةميقلا يف لوقلاف ءاهتميق يفافلتحا نإف

 نأل ؛كلذ نم رثكأ نيعلا ةميق نأب ةنيبلا كلاملا ميقي نأ الإ هنيمي

 هّللا ىلص يبنلا لاقو ءاهركني بصاغلاو «ةدايزلا يعدي كلاملا

 .  .(“هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا” :ملسو هيلع

 . اهنمض امم رثكأ اهتميق نأ رهظو «نيعلا ثرهظ اذإف

 ْ ٠ ْ :ناتروص هلف ءبصاغلا

 اهماقأ ةنيبب وأ كلاملا لوقب اهتمض بصاغلا ناك نإ - ١

 الو «كلاملل رايخ الف «نيميلا نع بصاغلا لوكنب وأ «كلاملا

 .بصاغلا كلم نتع نيعلآ لوزت .
 ..هنيمي عم هسفن لوقب اهتمض بصاغلا ناك إو -؟

 ىضمأ ءاش نإو «ضوعلا درو نيعلا ذخأ ءاش نإ :رايخلاب كلاملاف

 ٠ .نامضلا

 :بوصخشلا ءامن مهه

 دي يف ةنامأ بوصغملا ناتسبلا ةرمثو ءبوصغملا ءامنو

 ْ هيلع نامض الف هدي يف كله نإ ءبضاغلا
 .نامضلا هيلعف ءكلهف «هيف ىدعت نإو

 :ناينشلا هلم فاروق اهل كني ملط: كالا نط اذ قو

 هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ يف ءاجام باب ماكحألا يف يذمرتلاهاور )١(

 م باتكلا اذه نم ىوعدلا باتك يف :رظنا ءهاتعمب ملسم:ئورو هفعضو ١541( :مقر)



 3 لش

 :ىبت عفاسم هبسعف |ذإ
 نمضت ال عفانملا نأل «هبصغ ام عفانم بصاغلا نمضي الو

 ٠ 000 3 ده 7 افالقإلاو بصغلاب
 . اهلمعتسي ملو «لجر راد بصغي نأ :بصغلا ةروصو

 ' .نّمضي نأ كلاملل سيلف ءاهكلام ىلإ اهدر مث «ةراجإب وأ ءىنكسب

 نم اذكو اذك هل لصح اهرجآ ول هنأ ىلع رهش ةرجأ بصاغعلا

 ْ 1 7 .مهاردلا

 ىنكسب اهلمعتساو لجر راد بصغي نأ ففالتإلا ةروصو
 .كلاملا نود بصاغلا كلم ةرجألا نإف «ةرخألا ذخأو ةراجإ وأ

 نامضلا هيلعف هتراحإب وأ هلامعتساب هبصغام صقن اذإ امأ

 ْ .انعدق امك



 37 ' تايانجلا
 . سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتك و :ئلاعت هللا لاق

 نيسلاب نسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنئألاو نيعلاب نيعلاو

 ٠ م #صاصق حورجلاو
 ةيدو ةنمؤم هير الا :لاقو

 م هارقّدَصي َّدَّصي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم

 :تايامجلا ىسعم

 اي عب سار ةنابعللا عملا :ةغللا يف تايانحجلا
 ٠ هنوق ىلع ىتجبو ءرجشلا نم هذخأ اذإ دارو ع راع

 ٠ .هب ذخخاؤي ابنذ بنذأ يأ : :ةيانج

 نم هيف امل هنم عنمو عراشلا هرّظح لعف لك :عرشلا يفو
 "7 .لاملا وأ ضّرِعلاَو أ لقعلا وأ سفنلا وأ نيدلا ىلع عقاو ررض |

 .فارطألاو سوفنلا يف ذ عقاو لعق نع ةرابع لحملا اذه يفو
 :ةيانجلا عاونأ

 :ناعون يمدآلا ىلع ةيانجلا

 7 .سفنلا ىلع ةيانجلا - ١

 ؛ه[ةدئاملا ةروس )١(

 457 /ءاسنلا ةروس (؟)



 م
 .سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا - ؟

 . :سقنلا ىلع ةيبانجلا عاونأ
 :ناعون سفنلا ىلع ةيانجلاو

 .صاصقلل ةبحوم ةيانج - ١

 : .لاملل ةيحوم ةيانج -9

 :دحاو عونف ءصاصقلل ةبجوملا سفنلا ىلع ةيانجلا امأ

 .ةهبشلا نع يلاخلا دمعلا لتقلا وهو

 م :دمعلا لتق
 عمزلاو تيشلاك جالو ةيزتع ديوان ةدقعلا لكقنلاو

 بشحخلا نم ددحملاك ءازجألا قيرفت يف حالسلا ىرخأ ام وأ

 ْ :رجحتلاو
 الو «لوتقملا ءايلوأ وفعي نأ الإ دوقلاو مثأملا :همكح |

 ٠ .ريئابكلا ربكأ نم وهو ءةيف ةرافك

 :يصاصقلا طورشش

 :طورش ةثالث صاصقلا بوجولو
 ١- .ادمع لتقلا نوكي نأ ٠

 كفسي نأ اعونمم يأ مدلا نوقحم لوتقملا نوكي نأ -؟

 .يمذو ملسم لتقب صاصقلا بجيف «ديبأتلا ىلع همد

 .مدلا نوقحمب سيل هنأل ءيبرح لتقب بجي الو



 قل

 لحد يذلا وهو ةيتاسلسلا لقي ضاضقلا بحب الاذك و

 يف همايق ةدم عدلا نوقحم ناك نإودحأل ةنكالات مالسإلا راد

 يفرح راد ىلا سراة ملا ةوقسسم ند كل اانا راد ش

 .هنباب لجرلا لتقي الف ءلوتقملا بأ لتاقلا نوكي ال نأ -+

 :صاصقلا ماكحأ نمو:

 .فيسلاب الإ صاصقلا يفوتسي الو - ١

 «يمذلاب ملسملاو «دبعلاب رحلاو ءرحلاب رحلا لمقيو -؟
 .نمزلاو ىمعألاب حيحصلاو «ريغصلاب ريبكلاو «ةأرملاب لجرلاو

 د ل لا 1

 - .صاصقلا هيلعف «ت

 نا د كاما سلا كرت 5

 .هب نولتقيو صاصقلا اعيمج مهيلعف
 هيلع بدمالو ضابقفلا لعن مام دعنا ورق هرج

 .ةيدلا نم عيش

 طقس لام ىلع لوتقمءايلوأ لاقنا ياطسم انو 3

 .اريثك وأ ناك اليلق لاملا بحوو صاصقلا

 ىلع هبيصن نم حلاص وأ مدلا نم ءايلوألا دحأ افع نإف

 نم مهبيصن مهل ناك و ءصاصقلا نم نيقابلا قح طقس ضوع

 نأ مهنم لكلف «ةثرولا عيمج قح ةيدلاو صاصقلا نأل «ةيدلا
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 طقس مهدحأ قح يف طقس اذإف «طقسي وأ صاصقلا يفوشسي
 .نيقابلا قح يف ةرورض

 ةيحوملاةينحلا وهوا :سسفنلا ىلع ةيانجلل يناشلا عونلا
 ْ :ةثالث عاونأ هلو «لاملل ُ

 ١ - .دمعلا هبش .

 | :أظحلا لتق-؟

 .دمعلا هبش ببسب لتقلا - ٠

 لصحي الو لتقلل عضوت مل ةلآب لتقلا وهف :دمعلا هبش امأف ٠
 وا و ءريغصلا طوسلا لثم ابلاغ توملا هب :
 ش 00 .عامجإلاب ضاصقلا نود لاملا '

 نين ل ةريبكلا اصعلاب لتقلاامأف ٠
 وي ال دمعلا هبش وه : دينيس

 .صاصقلا

 .فاصفلا بوي دمعلا لعق وف ةمهدنعو .
 تابرضلا يف ىلاوو ريغصلا طوسلاب برض اذإ اذه ىلعو ..

 ا .بجي امهدنعو ؛ةفينح يبأ دنغ دوقلا بجي ال تام ىتح
 . ةرافكلاو «مثإلا نيلوقلا ىلع همكحو :دمعلا هبش مكح

 نامرح هب قلعتيو ؛هتاقاع ىلع ةظلغسلا ةيدساو «لتاقسلا ىلع
 ٠ - ٠ .ثاريملا

 .هّللا ءاش نإ ةظلغملاو ةلقاعلا ريسفت يتأيسو 2020
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 كاطخلا لقق

 ااا يضرب نأ وهف :أطخل ١ لقامأو

 ْ فونتو سعت را اناغ تنم نأدا 1 0

 ' يزغتم ىردير هنإف هلئقف لخير ىلع مق ننلابلتقتاا١ اذإو
 اج كس ا اعلا

 قل ا كلذ أطخلا افرك

 .ثاريملا نافرخ هن نلعتيو هيف مثإ الو ةلقاعلا ىلع ةيدلاو ش

 : ببسي لكفلا
 ا

 : ا , ٍناسنإ هيف عقوف «قيرطلا

 نأ صانقلا نودي بسم ىلع بح :ةمكح

 . .لققب سيل رفحلا نأل ءرشابمب سيلو لتقل ببسم 0

 .:سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا عاونأ

 ناعوت كلذك نسفنلا نود ام ىلع ةيانجلاو'

 ٠ "ا

 لام يجوب باع

 وهف :ضاضقلل جوملا يملا نود ان: ولع ةناعجتلا امأ
 .ةهبشلا نع ةيلاح ادمع تناكو ةلئامملا هيف نكمي ام لك

 «ملشملاو ملسملا نيب سفنلا نود اميف صاصقلا يرجيف

 5 1 . ةعراق ىلع رئي رفحي أ و ٍمهَف :ببسلا قيرطتن لئقلاامأو 1 اي
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 شورألاو عفانملا يف ىوانستلل رفاكلاو ملسملا نيبو

 نيب الو ءديبعلا نيب سفنلا ود اميف صاصقلا ىرجي الو
 نود اميف صاصقلا نأل ؛ىئنألاو ركذلا نيب الو ءديبعلاو رارحألا

 نيب ةاواسم الو ءشورألاو عفانملا يف يواستلا ىلع ينبم سفنلا

 .شورألاو فارطألا عفانم يف ءالؤه
 ةصوقتم الو ءالشلاب ةحيحصلا دينا عطققت ال كلذكو'

 .ةلئامملا مدعل عباصألا
 وأ ءالش عطاقلا ديو «ةحيحص عاوطقملا دي تناك اذإو

 ٠ الو ةبيعملا ديلا عطق ءاش نإ :رايخلاب عوطقملاف عباصألا ةصقان

 1 الماك شرألا كا ءانش نإو كلذ ريغ هل يش

 .ىنميلاب ىرسيلا الو ىرسيلاب ىنميلا عطقت ال اذكو
 ماهبإب ىنميلا ماهيإ ذخؤيف :اهلك ءاضعألا يف كلذكو

 .ةبابسلاب ةيابسلاو ىنميلا
 الو «بانلاب بانلاو ةينثلاب ةينثلا :نانسألا يف كلذكو .

 - .١ .كلذ ىلع سقو «ىلعألاب لفسألا الو لفسألاب ىلعألا ذحؤي

 ٠ .صاصقلا بجي فتكلا نم وأ لصفملا نم فكلا عطق ولو

 اذكو ؛لصافملا ضعب نم تعطق اذإ لجرلا مكح اذكو
 .نذألاو فنألا نرام يف مكحلا

 بعيدا دعب نكارأ عاملا كسك لسور ْ

 .يواستلا فرعي ال هنأل «صاصقلا



1 

 ' يف صاصق الف «لصافملا ريغ يف ناك ام لك كلذكو

 .ةفشحلا نم ركذلا عطقي نأ الإر كذلاو ناسللا

 .اهيف صاصقلا نكمي الف :ترّوق نإ نيعلاامأو 2

 صضاصقلافاهءوض بهذو ةمئاق نيعلا تناك نإف

 ةآرم ىمحتو «لولبملا نطقلا ههجو ىلع لعجي نأب.«نكمم
 .اه ءوض بهذت ىتح هنيع نم برقتو

 ةجش لك يفف - سأرلا حورج يف يأ- جاجشلا يفامأو

 9 ٠ .نصاصقلا اهيفف ةلئامملا اهيف نكمي
 ىلإ حرحلا يهتي نأ وهو كوكل ين سات يح 0

 1 .مظعلا

 . 'زايتعا نأل ةحضؤملا دعب اَمِيَق ضانسقلا بجي الو ١
 ٠ ٠ ندع اوي ةلئاقملا

 :ناعون وهف :لاملل ةبجوملا سفنلا ىلع ةيانجلا امأ

 اهيف نكمي ال نكلو ءادمع ةيانجلا نوكت نأ :لوألا عونلا .
 .ةلئامملا مدعل صاصقلا

 .ةهبش عون اهيف وأ أطح ةيانجلا نوكت نأ :يناثلا عونلا '

 يفو :لاملل ةبجوملا شفتلا نود ام ىلع ةيانجلا مكح

 صضعب يفو «ةلماك ةيد ءاضعألا ضعب يف بجي ةيانجتلا هذه

 .لدعلا ةموكح بجت ضعبلا يفو ردقم شرأ بجي ءاضعألا

 اخ راةلدع وكاد طع هيا مقتل ةودااسا علو



 . شورالاو تايدلا
 ٠' ظ 0 .  :ةيدللا ىنعم

 0 ل عر هليل تح :ةغل تائيدلا

 ريقملا يلو لئاقلا ىظعأ اذإ : ول يل والا

 0 ١ سفنلا لدب 0 ٍلاملا ٠

 ثمن ف ةياتحلاب بجاولا لاملا ا يه ةيدلا: عرشلا يفو

3 0 00 
 :يتيول لاملاب صحي هناف قررلاامأ :شرألا ىنعم :

 ش ا 0

 ْ ٠  :دمعلا هبش ةيد
 ايمخ وأ املس ناك هاو ءيسج هيدالحر لجر لق اذإ 3
 .ةرامك لعب للدورات ىلع سل 5

 : :ةيدلا ريسفت 7

 اههمحر فسوي يبأو ةقينح يبأ دنع دسسعللا هبشةيذو 000
 موا ل هللا

 يلا ةقاثلا يهو «ضاخنم تدب نورسشاعأو سسمسخ ْ ١-
 .ةيناثلا ةنسلا يف تلخخدو ةنس اهل ٍتلمك

 ناتنس الام يهو «ذوبل تب نورشع و سمسخو د 5
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 هيلا ل دنقل 1

 نينس ثالث اهل ام يهو ففي وت و سن 1 :

 5 فانا وجلب

 نينس عبرأ اهلام يهو «ةعذج نورشعو سمحتو -4

 .ةسماخلا يف تنعطو

 نوكت لبإلا نم تيدأ اذإ دمعلا هبش ةيد نأ ظ يلغتلا ىنعمو

 ٠ لبإلا نم م مام داو أطحخلا ةيد فالعخب ءاعابرأ

 :نتاسابك

 :ةرافشلا ريغ

 :نائيش دمعلا هبش ةرافكو

 .ةنمؤم ةبقر قتع ١-

 هي ازحي الو «نيعباتم نيرهش !ايصف لحجم مل نيف -1
 ٠ ْ .ماعطإلا '

 .“ةلقاعلا مه:نم” هك ةلقاعلا امأ

 :أطخلا لتق ةيد

 . .لتاقلا ىلع ةرافكلاو «ةلقاعلا ىلع أطحلا لتقب ةيدلا بجت

 ةسمحخ نم نوكت لبإلا نم تيدأ اذإ أطحخلا يبف ةيدلاو

 ٠ :لبإلا نم عاونأ
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 .ضاخم تنب نورشع ١-
 .ضاخم نبا نورشع -؟

 .نوبل تنب نورشع -
 .ةقح نورشع - ؛

 .ةعذدح نورشع -ه

 .دمعلا هبش يف ةرافكلاك أطخلا يف ذ ةرافكلاو

 1 .دوقسلا نم ةيدلا ءادأ
 اهنإف ةضفلاو بهذلاب تيضق اذإ أطخخلاو دمعلا هبش ةيدو

 .ةضفلا نم نر مهرد فالآ ةرشعو «بهذلا نم ( رانيد فلأ نوكت
 :مسخلاو رقبلا نم ةيدلا ءادأ

 0 لبإلا نم الإ هّللا همحر ةفينح يبأ دنع ةيدلا ىضقت الو

 .مهاردلاو ريناندلاو

 اضيأ ةلحلاو منغلاو رقبل نوم سفر وأ لو
 .ةرقب اتئام :رقبلا نمف

 .ةاش افلأ :عنغلا نمو

 .ةلحافلا :ةلحلا نمو

 .صيمقو رازإ «نابوث :ةلحلاو

 .ٍبهذلا نم امارج 4ءالا/ 4 لداعي دحاو رانيدو ءبهذلا نم امارج ولك 4 لداعترانيد فلأ )١(
 لداعي دحاو مهردو «ةضفلا نم امارجولك لداعت مهاردلا نم فالآ ةرشع (؟)

 .ةضفلا نم امارج ١518 "٠
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  :ةءلماق ةييد اهتيوفتي بجن ىشلا ءاضمألا

 ال يذلا وضعلا وهو وضعلا ةيوفتب ا
 نيف هز ايست را وانك نقع هك وفدا قتلو

 00 :وحن كلذو

 .هلك كاسللا ١-

 .هلك فنألا -؟

 .هلك ركذلا -9

 لا
 ' .فنألا نم نال ام. وهو :كراملا -ه

 .مالكلا نم هعنمي ناك اذإ ناسللا ضعب -5

 لحرلا ةيحل قلحو ةأرملاو لجرلا سأر رعش قلح -1

 ةيحللا قلحب ةيدلا بجت امنإ :يناوذنهلا رفعج وبأ لاقو

 الفاهب لمجتي ال تاقاط تناك نإف ءاهب لمجتي ةلماك تناك اذإ

 : ْ ٠ .اهيف ئيش
 هنقذ ىلع تناك نأب نيزتالونيشتةيحل يفاذكو .'
 .تارعش

 :اهب عقي الو «ةلمجلا يف لامجلا اهب عقي ةيحل تناك نإو

 .لدع ةموكح اهيف بحت نيشلا
 رصبلاو لقعلا باهذب كلذك ةلماك ةيد بجتو -8
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 ْ يا ةلآلا ورد امش ور دكار ىرتفو كدر حدو
 .ةيبللا اهنم دحاو لكب يكتف ةرونص عقانملا ةذغ اهز موقت

 :ندبلا يف نانشا يه يتلا ءاضعألا مكح
 نينذألاو نينيعلاك : نانثا هنم ندبلا يف يذلا رضعلا امأو

 نيديلاو -ناتبتي ال هجو ىلع اقلح اذإ- نيبحاحلاو و نسيتفشلاو

 نياك تواصلا :امهيتملحو ةأرملا ي يبدُنو نيلجرلاو

 .ةيدلا فصن كلذ

 :ندببلا يف نينثا نم رثكأ يمه يتنلا ءاضعألا مكح

 نب ولا ا

 تبني مل اذإ ةيدلا :

 ءةلماك ة هيد بحت ت :رافشألا عب عشا ا يف انكو

 1 قايار دك اي ني لسا عطول

 .اهلك نيلجرلا عباصأ
 .ةريغصلا ىلع ةريبكلل لضف الءةيدلا رشع :عبصإ لك يفو
 ١ لصفم لك يفف «لصافم ةثالث هيف عباصألا نم ناك ام من

 امهنم دحاو لك يفف :نالصفم هيف ناكامو ؛عبصإلا ةيد ثلث

 .عبصإلا ةيد فضن

 ب للف اود عيصاو

 مهرد ةئام سمح «تطقس اذإ نس لك يف :نانسألا يفو



 ا

 ْ .لبإلا نم سمح وأ
 ,عاوس وما رضألاو تاثسألاو

 راسا د وأ ةيرضلا نس نيسلا تافوسا اقف

 0 .ةفينح- يبأ دنع لماك شرأ هيفف

 . سارق لأ حولا ىلع حزجلا يهو جاجشلا مكح
 .ةحش ةرشع ىدحإ جاجشلا نأ خئاشملا ركذ ا

 ١ دلجلا شدخت يتلا يهو :ةشداخخلا ٠ ١-
 .عمدلا هبشيااماهنم جي يتلا يهو : :ةعمادلا اهدعبو -

 .مدلا اهنم جرحي يتلا يهو :ةيمادلا اهدعبو -#
 .محللا عضبت يتلا يهو :ةعضابلا اهدعيو - ع

 رثكأ محللا يف بهذت يتلا يهو :ةمحالتملا اهدعبو -5

 .ةعضابلا بهذت امم

 هر هدا ىلإ لس علا مون اكسل يور

 .قاحمسلا ىمست ةذلجلا كلتو «مظعلا قوف

 .محللا خضوت يتلا يهو :ةحضوملا مث -7
 .اهرسكت يأ مظعلا مشهت يتلا يهو :ةمشاهلا مث -8

 .لقنلا هجو ىلع محللا اهنم جرحي يتلا يهؤ :ةلقنملا مث -5

 ا «غامدلا مأ ىلإ لصت يتلا يه يهو :ةمآلا مث -

 .غامدلا قوف مظعلا تحت

 ١1- ىلإ لصتو ءدلجلا جرخخت يتلا يهو :ةغمادلا مث .
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 .غامدلا

 .لدعلا ةموك 0 م

 .لبإلا نم سمحت بحت :ةحضوملا يف
 .لبإلا نم رشع :ةمشاهلا يفو

 .لبإلا نم رشع ةسمح :ةلقنملا يفو
 .ةيدلا ثلث :ةمآلا يفو

 مكح همكح نوكيف ناسنإلا هعم شيعي الف «ةغمادلا امأ
 0 .لتقلا

 :جاجشلا حهوم
 عضاوم يف هجولاو سأرلا وه اندنع جاجشلا عضاوم مث ْ

 .نيدحخلا نود نقذلاو نيعدصلاو نيتنجولاو ةهبجلا لثم مظعلا
 :ندبلا رئاس يف جارجلا مهه

 ولعم شرأ اهنم ئيش يف سيل ندبلا رئاس يفحارجلا من
 .فاوجلا ىلإ ةذفانلا ةحارجلا يه يعور“ :ةفئاجلا ىوس

 ردصلا :ىه فوجلا ىلإ اهنم ةحارجلا ذفنت يتلا عص اوملاو

 .نيلجرلاو نيديلاو قلحلاو ةبقرلا نود نابنجلاو نطبلاو رهظلاو
 رخآلا بناحلا ىلإ تذفنا اذإف «ةيدلا ثلث ةفئاجلا يف مش

 .ةيدلا ثِلُث اهنم ةدحاو لك يفو «ناتفئاج يهف

 ٠ :لدع ةموكح اهيف بجت يتلا تايانجلا
 . :ةيلاتلا ثايانجلا نم ةيانج ىنح اذإ ل



 .علضلا رسك اذإ-١

 .فنألا ةبصق رسك اذإ -؟

 .نسلا ىوس ندبلا نم امظع رسك اذإ -“

 نينعلا وأ يصخلا ركذ عطق وأ سرحألا ناسل عطق اذإ - 4

 ْ رار بهاذلا ةمئاقلا نيعلا جرأ وأ

 .ءادوسلا نسلا رسك اذإ -ه

 وأ ؛ةفشحلا عوطقملا ركذلا وأ «ءالشلا ديلا عطق اذإ -5

 .عباصألا عوطقملا فكلا عطق

 عم تبني وأ تبني ال ثيحب هعلقو رفظلا رسك اذإ -
 ”نننعلا

 70 .ملكتي ال يذلا لفطلا ناسل عطق اذإ -4

 :كرحتي ناكو هركذ عطق وأ هلحر وأ هدي عطق اذإ امأ

 .ريبكلا يف ام اهيفف

 هب لدتسي ام دجو اذإ :نيعلاو نذألاو نراملا يفاذكو

 ْ .رصبلا ىلع
 ئيش اهيف بجي ال ءرعشلا تبنو «تمحتتلا اذإ ةجشلا مث

 هقحل يذلا نيشلا نأل هللا همخر ةقينح ينبأ دمع جاشلا ىلع
 . .لاز دق هببسب

 .ملألا يف لدع ةموكح هيلع بجت :فسويوبأ لاقو

 ,بيبطلا ةرجأ همزلي :دمحم لاقو



 :لدعلا ةموكح ةيفيق
 ْ * وكت ةيفزك يل اها خص نم توزحأتملا فلعاو
 ”ءاحيحص ادبع ناك ول هيلع ينجملا ُمُرَعُي :يواحطلا لاقف '

 .رحلا ةجش يف اشرأ ناك نيتميقلا نيب صقن امف ةجشلا هبو مُوقُيو
 نيل ةعيسلا وم برقي :لوفي ركل ومحل ومرأ ناك و: 1

 . ملعلا لهأ كلذب مكحي «نظلاو رزحلاب ردقم شرأ اهل
 ١ .تاحارجلاب

 .ءاسنلا ةيد مكح
 عامجإب لحزلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو

 ا :ةباحصلا

 :نينجلا ىلع ةيانجلا مكح
 :روص عبرأ هلف انينج تقلأف ةرح ةأرما نطب لحرلا برض اذإ ٠

 ٠ .هّرعلا هيلعف اتيم انينج تقلأ اذإ ١-

 اركذ مهرد ةثام سمح لدعت ةمأ وأ دبع يه :ةرغلاو ْ
 .ةلقاعلا ىلع ةرغلا نوكتو«ىثنأ وأ نينجلا ناك

 ةلماك ةيدلا هيلعف «هتعاس نم تامف ءايح هتقلأ ولو -؟
 .ةلقاعلا ىلع

 ند رار ير وت
00 

 ٠ «مألا يف ةيد هتلقاع ىلعف مألا تتام مث ءاتيم هتقلأ نإو - 4



 1 : ..نينجلا يف ةرغو

 . "هلع ثنوروم نينععلا يف بحي امو: ٠
 ش :ةيدعلا هيلع بجت نم نايب ٠

 هبشو أطحخلا لتق يف ةيدلا ونهو :لتقلا سفن تبحو ةيف لك
 .ثلثلا ةنلم لك يف «نينس ثالث يف ةلقاعلا ىلع بجت اهنإف“ ليما ٠“

 لام 8 وهف ءالام لّوحتف ةهبشلا هلحد يذلا دمعلا انأو
 7 !ٍ هنبإ بنألا لتق لثم كلذو نيس ثالث يف يناجلا

 - بحي نق لام ىلع ةيانجلا نم جلوص اذإ كلذكو
 ٍ امهنأل ءالاح هلام يف لتاقلا ىلع بجيو «ةلقاعلا ىلع لامسلا اذه
 0 .حلصلا دقعب بحجو امنإو «لتقلا سفنب بجو

 1 يي اعلا جلل هيفا قا امال

 000 .:.5 0, .ةلئاقلا ىلع ال نينس ثالث
 0 رقأ ألا ناك اذإف ءأطح سفنسا نود ام شرأ امأو

 00 .ةلقاعلا هلمحستي الو.ءيناخلا لام نم وهف رشعلا قصت
 ْ .,ةئس يف ةلقاغلا ىلغ وهف ةيدلا رشع فصن غلب اذإوأ :

 ؛ ثلث غلبي نأ ىلإ رشعلا فصن ىلع داز اذإ مكحلا اذكو

 0 0 .ةيدلا

 نأ ىلإ رين ةنبن يف بحت ةدايرلاف ءتلقلا ىلع داز نإبف 4
 1 : .ةيدلا يثلث ىلإ غلبي

 .ةثلاثلا ةنسلا يف يهف :نيثلثلا ىلع داز نإف
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 ا ل

 .رثكألا ىلع مر ناقنادو مهرد ةنس لك
 مرا يمان وبلك قيمت راط مب الفلا كلف نلف

 ناويذلا لهأ نم «بسنلا ف مهنم لئابقلا برقأ مهيلإ مضي «كلذ

 .كلذ نم رثكأ مهنم لحرلا مزلي ال ىتح ؛مهريغ نم وأ اوناك
 : ٠ : ةلفاعملا مه نم

 مهو :ناوزالا هل نرم ىح يفت وتلا لهآ تل ةلكاعلا

 0 ْ + 0 .ةلتاقملا

 ملل ما تارك نتا بل نادال نور 0“

 :هامعهم يف ناك نمو بكارعلا ناهض
 مط يمس كلكم عل نأ :بابلا اذه لصأ

 .اذإف «ةمالسلا طرشب نوذام نيملسملا قيرط يف ريسلاو

 نكمي ال امو «نومضم وهف هنع زارتحالا نكمي امسم هرييسب فلت

 .نومضمب سيلف هنع زارتحالا

 :روص ةلئسملا هذهل مث
 تطول ننابوبل با ماع ار يق ه0 32

 © تحفن ام نمضي الو «0) تمدك وأ اهديب هتباصأ امو ةبادلا

 ْ .اهبنذوأ اهلجرب

 .مهردلا سدس :اهرسكو نونلا حتفي وهو ةضفلا نم امارجيلم 51٠87 ٠ لداعي :قنادلا(١)

 .هوحنو ٌضعب ارثأ هيف ثدحأ :امدك انالف مدك (؟)

 .اهرفاح دحب هتبرض :احفن ةبادلا تحفن (؟)



 هه 5

 نماض وهف اهفلخ نم ةبادلل اقئاس لجرلا ا لا

 امل ماض وهف اهماسأ نم يدلل داق ذاك ذو -+ 0

 .اهلجر نود اهديب تباصأ

 ا رار ا را ٌ

 ْ ءةاكلا حاتم يعي عل

 زر اا اع رايز نراودل ور دز -ٍه :

 رو ا را ورا ويس حام

 .اهباعلو اهلوبو اهثورب بطعامو «بنذلا و لجرلاب
 :ةلفاعلا ىلع وهف مذ نب ىلع ةرالسللا تساناك انو> 5

 .الاخ هلام ئف يناجلا ىلع وهف لاملا ئلمب ناكامو

 قجرطلا يف لجرلا ةدعي اه

 ير سن وبل تافرع

 .هيلع ةرافك الو هتلقاع ىلع هتيدف ناسنإ كلذب

 الام ىف اهنانضف ةميهب هب ثقلت ثإو

 ىلع طقسف ابازيم وأ انشور قيرطلا يف عرشأ نإو -؟
 . .ةلقاعلا ىلع ةيدلاف بطعف ناسنإ

 :لسامللا طفاحلا

 ءراد ىلإ وأ ذفان قيرط ىلإ لام نانسنإ راد نم اطئاح نأ ولو



 0 م

 قيرطلا ىلإ وأ هربغ كلف ىلإ الئام طئاحلا ىنب نإ-1
 . ١ .ةضقتب بلاطي مل نإو هطوقبسب بطع امل نفاض وهف
 ”قيرطلا لإ | ءانبلا لام مث ؛هقحو هكلم يف ىتب اذإ امأف - ” 0

 ىلع ليقس يح هيف هيلع دهشي ملو بلاطي ملف ناسننإ راد يلإ د 0

 .نمضي الف هفلتأف ناسنإ لام ىلع وأ «هلتقف لجر
 ا م

 ةدم يف كلذ دعب طقس مث هيلع هيلع دهشأو هضقني بلوط نإو

 ' .نماض وهف اهيف طئاحلا ضقن هنكمأ

 ىلإ تدق دق يأ ودها :لجرلا لوسقي نأ داهشإلاو

 ا اذه هطئاح مده يف لحرلا اذه.

 داهشإلا ىلإ جاي نو مدل لالا دن يعملو

 ا ' نناكنإلا دنع ةبلاطملا هب تبثيل

0 

 مس

 باب

 .٠ لل الع هنو شوب يذلا لقلي اعقردبمةماسقنلا

 1 :هنغ هللا يضر رمع ءاضقو ثيداحألاب

1 

 7 بايع ياسا اا :مقر) ةفاسقلا يف باب « «تايدلا باتك يراحبلا :رظنا (1)
 5 : .ثيدحلا بتك نمامهريغو ( 45 :مقر) ةماسقلا

5 



 ةفابقا كل

 .ةلاقي ردصم :ليقو ؛ 0 :ةغللا يف ةماسقلا

 .فلخ اذإ::ةماسق مسنق

 رص بر د استمر :عرشلا يفو

 .مهنع لتقلا يفن ىلع
 :هيلع بجت نم نايببو ةماسقلا رييسفت

 الؤ رضملا يف لخجر راد يف وأ ةلحبم يف: ]يق دتخواذإ

 نإف «قنخرثأ وأ برض رْثَأ وأ ةحارج هب ثناك نإف :هلتق نم ملعني
 نادلا يف دجو اذإ ءرادلا ثر ةلقاع ىلع ةماسقلا هيفو «ءليتق اذه

 الجر نوسمخ مسقي «ةلحملا يف دجو اذإ ةلحملا لهأ ىلعو
 . «.التاق هل تملع الو تلتق ام للاب” :ليتقلا ءايلوأ مهريختي

 تلثلاهكن لك يف نيكس كالا يفاةيذلا نوعي عت
 ثالث يف ةعبرأ وأ مهارد ةثالث مهنم دجاو لك بيصي ام رادقم

 .ابسن لئابقلا نم مهنم مهبرقأ مهيلإ اومض داز نإف «نينسس

 مي يح هلع ناميألا ترك نين نع اومقن,نإف :
 .انيمي لوسمحت

 نست ل اخ امك ءاداو ١

 .ةأرما.الو نونحنم الو ٍيبص ةماسقلا يف لخدي الو
 .ةيد الو ةماسق الف هب رثأ ال تيم دجو نإوا

 . نأل «همف وأ هريد وأ هفنأ نم ليي مدلا ناك نإ كلذكو
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 ...دحال لعف ريغب ةداع جراخخملا هذه نم جرخي مدلا

 .: .ليتق وهف هينذأ وأ هينيع نم جرحي مدلا ناك اذإ امأ
 : ةلقاع ىلع ةيدلاف :لحر اهقوسي ةباد ىلع ليتقلا دجو اذإو .

 ش ْ .ةلحملا لهأ نود قئاسلا

 ا لا
 " ييحالملاو تاكرلا

 نا ف راس اي ستسو ار

 ٠ يروا اول تارا و كولا :

 .لاملا تيب ىلع ةيدلاو

 هر سيل ةيرب يف ليتق دحو نإو
 امهبرقأ ىلع ناك نيتيرق نيب دحو نإو
 اكنكو انمجو تارقلاك ميظع رهن طسو يف دحجو نإو

 .رده وهف ءاملا هب رمي

 اا ْ

 .ناكملا كلذ

 آ ملعب يرق لع أ نم دحأ ىلع ليتقلا يلو ىعدا نإو
 .مهنع ةماسقلا طقست

 ا ا حر

 .ةماسقلا نع مهل ءاربإ نوكيو
 «هنيعب ةلحملا لهأ نم دحاو ىلع ليتقلا ءايلوأ ىعدا نإو
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 نأل ءامهتداهش لبقت مل «هيلع ةلحملا لهأ نم تادهاش دهشف

 نأ لق دارت ا ار دريل نراربملا

 ا مارون ٌ
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 باتك

 نو طسسحلا ا
 :دحلا ىنعم

 1 1 ' .عنملا : :ةغل دحلا

 ا. لات هلل اقحةردقملا وقعا: :عرشلا يفو

 : .دبعلا قح هنأل هدح-صاصضقلا ىمسي الف

 0 ديعلا قيل ناك نإو هنأل «ادح ريزعتلا ىمسيب ال كلذككو 2

 : ْ .اعرش دقي مل هنكلؤ
 ذل دحو هبرشلا دحو نزل دحا 00 ْ

 ظ باب ٠
 ْ - انزللا ده

 . امهنم دحاو لك اودلحاف ينازلاو ةينازلا ل :ئيلاعت هللا لاق .٠.٠
 نا 8 مر 4ةدلج ةئام
 ىلص) ادمحم ثعب هللا نإ لاق هنعهّللا يضر منع نو 0
 ىلاعت هّللا لزنأ امم ناكف «باتكلا هيلع لزنأو « «قحلاب (ملسو هيلع هللا
 ىلص هّللا لوسر مجرف ءاهانلعو اهانيعوو اهانأرق ؛مجرلا ةيآ هييلنع

 ١( ؟/رونلا ةروس .



 م

 نأ كاز سلب لاط نإ يشعأو ءهذعب انمحرو ملسو هيلع هل

 ةضيرف كرتب اولضيف ئلاعت للا باتك يف محرلا دجن ام لئاق لوي

 نم نصحأ اذإ ىنز نم ىلع قمح هللا باتك يف مجرلا نإو هللا اهلرنأ ْ

 0 ارو ةنيبلا تماق اذإ ءاسنلاو لاحرلا .

 :انزملا تبث فيك

 .رارقإلاو ةنيبلا امهو :نيقيرطب تبي انزلا

 :ةسيسملاب هتوبت ةفصص
 وأ لحر ىلع دوهشلا نم ةعبرأ دهشي نأف «ةنيبلاب هتؤبث امأ

 فيك و ؟وه ام :انزلا نع ع مامإلا مههلأسي ءاودهش اذإو انزلاب ةأرما

 ؟ىنز نمبو ؟ىنز ىتمو ؟ىنز نيأو ؟وه.
 يف لّيملاك اهجرف يف اهئطو هانيأر :اولاقو «كلذ اونيب اذإف

 «ةينالعلاو رسلا يق * اولاقق هوهشلا نع ضانلا لاسو“: ةلحكمللا

 .مهتداهشب مكح
 :انزلا يف دوهشلا طورش

 :ةيتآلا طورشلا مهيف رفوتت نأ انزلا دوهش يف بجيو
 ناك اذإ انزلا تبغي الف «ةعبرأ دوهشلا نوكي نأ ١-

 اوّدح ةعبرأ نع دوهشلا ددع صقتن اذإ لب «ةعبرأ نم لقأ دوهشلا

 نأ لبق مكحلا دعب دوهشلا دحأ عجحر نإو ء«فذقلا دح اعيمج

 ٠-3815( :مقر) تنضحأ اذإ انزلا يف ىلبحلا مجر باب ةرفكلاو ةدرلا لهأ يف



 ا

 .فذقلا دح دوهشلا دحو ءهنع دحلا طقس «هيلع دوهشملا دحي

 نيمو رفع جا سرع اج اح حلاو

 .ةيدلا عبر

 .قسافلا ةداهش لبقت الف ءالودعاونوكي نأ ١-

 .دبعلا ةداهش لبقت الف ءارارحأ اونوكي نأ - ينال

 .رفاكلا ةداهش لبقت الف «نيملسم اونوكي نأ -

 ةداهش لبقت الف ءالاجر مهلك دوهشلا نوكي نأ-ه
 .انزلا باب يف لاحرلا عم ءاسنلا

 يفالإمهتداهش ليقت ل دقتم حبي دوهشلا دهش إو

 .فذدقلا دح

 :رارقإلاب نزلا توبش ةفص
 ٠ «تارم عبرأ انزلاب هسفن ىلع غلابلا لقاعلا رقي نأ :رارسقإلاو :

 .يضاقلا هٌدررقأ املكو ءرقملا سلاجم نم سلاجم ةعبرأ يف
 ؟وه ام :انزلا نع يضاقلا هلأس تارم عبرأ هرارقإ مست اذإف

 ؟ىنز ىتمو ؟ىنز نمبو ؟ىنز نيأو ؟وه فيكو
 .دحلا همزل كلذ نيب اذإف

 كلعل ل

 .تلبق وأ تسمل

 يفروأهيلع ديلا ةماقإ لبق هرارقإ يعرقل عسر دإخ

 : .هُليِبَس َىَلْخو هُحوُجُر َلبُق هطس و
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 :انزللا ده عاونأ
 :نائكيش انزلا دحو

 . اتفق اولا ناك اذ يعير

 .نصحم ريغ ناك اذإ :ةئام دلج -؟

 ٠ :ناههإلا وه اه

 :ةيلاتلا تافضلا ينازل يف رذوعت نأ ميلا يف ناضحللاو

 .ارح نوكي نأ ١-

 .القاع نوكي نأ -

 .اغلاب نوكي نأ -»

 | .املسم نوكي نأ -

 اهب لخدو احيحص احاكن ةأرماب جوزت دق نوكي نأ -ه

 .ناصحإلا ةفص ىلع اهنوك ةلاح يف

 ناك ءاوس ءمحجري هنإف ينازلا يف طورشلا هذه ترفوت اذإف

 .ةأرما وأ الجر

 .دلجي لب مجري ال ةنإف طورشلا هذه دحأ دقفاذإو.

 ْ مهرلا ةفه
 ٍ سس اصح يالا اكو نزل تان

 ا 50 لا

 ؤ .ةريفح هل رفحي الو «عييشب طبري الو .
 ا :

 أ



555 ْ 

 .زاح مجرلا يف ة ةأرملل رفح نإو

 ١ دوهشلا رمأي يضاقلاف ةداهشلاب مجرلا بوجو تبث اذإ مث

 ا . سانلا مث مهدعب مامإلا مر ءاومحر اذإف «مجرلاب ًالوأ

 .دحلا طقس ءادتبالا نم مهضعب وأ مهلك دوهشلا عنتما نإف

 .سانلا مث مامإلا أدنبا رارقإلاب محرلا تبث نإو

 هونفكيو هولسغي ىتح هلهأ ىلإ عفدي موحرملا تام اذإو

 .هيلع اولصيو
 : ثلجلا هفضل

 .ةدلح ةئام هدحف ءارحن ناكو ءانصحم ينازلا نكي مل نإو

 هلو ءاطسوتم ابرض هل ةرمث ال طوسب هيرضب مامإلا رمأي
 .ههجو ىلع دلجلا فرعي ال دحاو لك نأل «هب دوهشلا رمأي

 لحرلا نع عزنيو «ةدعاق ةأرملا برضتو «لحرلا ماقيف .
 8 .وشحلاو ورفلا الإ ةأرملا نع عزنت الو «رازإلا الإ هبايث

 وه يذلا وضعلا يف الإ اهلك ءاضعألا يف دحلا برضميو

 .جرفلاو نطبلاو ردصلاو هحولاو سأرلا وهو 0
 :انزلا دهب قلعتت ماكحأ

 .مجرلاو دلجتلا نيب نصحملا يف عمجي ال , ١-

 نأ الإ يفنلاو دلجلا نيب نصحملا ريغ يف عمجي ال -؟
 .ىري ام ردق ىلع هبّرغيف ءةحلصم كلذ يف مامإلا ىري

 ةدح ناك نإو محجر «محرلا هدح-و «ضيرملا ىنز اذإ <“
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 .هضرم نمأربي ىتح دلجي مل دلحلا

 اذإ ءاهلمح: عفضت ىتح دحت الف لماحسلا تنزاذإو -4

 . عضت ىتحب دلحت الف دلجلا اهدن- ناك نإو ءمحرلا اهدح ناك

 ' .ضرم سافنلا نأل «سافنلا نم جرختو اهلمح

 :دحلا بجوي ال يذلا ئطولا
 ةيخفنلاك نيليبسلا نود اميف ةيبنحأ ةأرمأ عيطو نمو ١>

 0 .هيلع دحالو رّزع

 'كتجوز اهنإ :ءاسنلا تلاقو هتأرما ريغ هيلإ تفر نمو -1

 .رهملا هيلعو هيلع دح الف اهئطوف

 هنأل ءدحلا هيلعف اهئيطوف هشارف ىلع ةأرما دجو نمو -1

 . .ةمداقتملا ةلكسملا فالخب ةبحصلا لوط دعب هابتشا ال

 بحبي مل اهئطوف اهحاكن هل لحي ال ةأرما جوزت نمو -5
 .دحلا هيلع

 دس الق طوول عوق لمع لمع وأ اهزيذ يف ةارما ىتأ نمو 20
 .دحيف انزلاك وه :الاقو ءرّزعيو ءهللا همحر ةفينح يبأ دنع هيلع

 .هيلع دح الف ةميهب ئىطو نمو -"

 مالسإلاراد ىلإ جرح مث مالسإلا راذ ريغ يف ىنز نمو -/

 .دحلا هيلع مقي ل
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 باو
 برعشلا ده

 ْ :برعشلا ده تبتي فيك
 دوهشلا دهشف ةدوجوم اهحيرو (درمحخلا برش نم ش

 ١ .دحلا هيلعف ةدوجوم اهحيرورقأ وأ «هيلع كلذب
 .دحي مل اهتحئار باهذ دعب رقأ نمو

 .دحي مل عر مث رمخلا برشب رقأ نمو
 ةةدحاو ةرم هرارقإب وأ «نيدهاش ة داهشب برشلا تبثي

 ٍْ 3 .لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش هيف لبقت الو
 ' :برشلا ده

1 
 ْ ' ١ ءانزلا يف انركذ امك هندب ىلع .٠ قرف اطوس راف خلا قويسلاو ركتلا دحو

 نأل ءاهأيقت نم ْوَأ رمتخلا ةحئار هنم دجو نم ىلع دح الو ْ .ٌدحُح م ذيبنلا نمر كس نمو ٠
 زير سلما ب

 راصو تايلغلا نع نكسؤ ديزلاب فذقو دتشاو ىلغام دعب بنعلا ءام نم ئنلل مسا :رمصخلا (1)
 .نايلغلا نع نكسي مل نإو رمحت وهف دتشاو ىلغ اذإ :الاقو « ,ةفينح يبأ دنع ايقاص

 «هدنع هئايلغ نكسو ديزلاب فذقو دتشاو ىلغاام دعب بطرلا ءام نم ئدلا وم : :ركسلا (1) 0
 .ركس وهف هنايلغ نكسي ملو يلغت اذإ :امهدنعو

 ىلغو دقشا مث ءاملا ىلإ هتوالح تحرتخ ىتح بييزلا وأ رمشلا هيف عقن يذلا ءامسلا وه : :ةيبنلا (7) ٠
 .هنم ىنلاو خوبطملا ىلع عقي مسالا اذهو ءدبزلاب فذقو
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 0 لامتحا هيف كلذكو ؛رخآ عيش ةحئار لافتحا هيف

 .ركسلا هنع لوزي ىتح دحي الو:ءاعوط



 اا

 باعه
 ةيرسسشألا

 . مالزألاو باصنألاورسيملاو رمخلا امنإو» !ىلاعت هللا لاق

 مر« نوحلفت مكلعل هوبنتحاف ناطيشلا لمع نم سحر
 ٠ ماو بع هل ىلا كلر اربتر نق :تلاق ةملس مأ نعو .

 (0).رتفمو ركسم لك نع'

 :ةيرششألا ىتعم
 ب ُبَرُشُي عئام لك وهو :بارش عمج :ةغل ةبرشألا
 .ركشم عئام لك :احبالطضأو

 :ةمرهملا ةيرشألا عاونأ
 :ةينامث ةمرحملا ةبرشألا

 -ءايلا ديدشتو نونلا رسكب- نال مسا وهو :رمخلا ١-
 نع نكسو «دبزلاب فذقو دتشاو يلغ ام دعب بنعلا ءام نم
 1 .ةفينح يبأ دنع اذهو ايفاض راصو نايلغلا

 هاروت رهن داوم :دمحمو فسويوب ألاققو

 .نايلغلا نع نكسي مل.
 :رصخلا مكح

 كس سلا
 5 /ةدئاملا ةروس 0 )١(

 اة :مقر) ركسلا يف ءاج ام باب ةيرشألا باتك يف دؤادوبأ هاور (؟)



 هل

 ميرحت اذك زهري واههلياق برش ميرحت :لوألا
 : .هريغو ىوادتلل اهب عافتنالا

 .نآرقلاب تتبث اهتمرح نأل ءاهتمرح دحاج ريفكت :يناثلا
 بابسأ نم ببسب اهكلمتو اهكيلمت ميرحت :ثلاشلا

 3 : .امهريغو ةبهلاو عيبلا نم كلملا

 بونلا باص اذإ ىتخح« «ةظيلغ ةساجن ةسحن يه :عبارلا
 .ةالصلا زاوج عنمي مهردلا ردق نم رثكأ

 : رك راي ديسل وحج :سماخلا 00

 ' حتفب- ركسلا :ةمرحملا ةبرشألا نم يناشلا مسقسلاو - بك
 دتشاو يلغ ام دعب بطرلا ءام نم ئنلا وهو : :-فاكلاو نيسلا

 ٠ ,يلغلذإ امهدنعو ةغينح بأ دنع نايل نكسو ؟دمزلاب فالشو" ٠

 ّْ .هنايلغ ن كسي ملو
 تح ءاملا يف ع اذإ بييزلا وه :بسيزلا عيقن - 7

 خبط ريغ نم ءاملا ىلإ هتوالح تجرح
 ١ تخبرخخف رمتلا هيف عّقن يذلا ءامسلا وده :رمدلا ذيبن - 3
 لا سي يا

 0 . .هنم ىنلاو خوبطملا . ٠
 ش دتشاو يلغو ءامللا هنم جرح اذإ رسبلا وهو : :خيضفلا -ه

 خضفي هنأل اخيضف ىمسي «قديو رسكي نأب كلذو ءدبزلاب فذقو

 .ضضريو رسكي يأ



 ا

 يا بنعلا اللا وه: :قذابلا -
 خبط وأ «فصنلا وأ ثلقلا نم لقأ ناك ءاوس «نيثلثلا نم م لقأ 5 ٠

 .نايلغلا نع نكسو اركسم راص ام دعب ةحنبط ىندأ '؛

 :ةسمخلا هذه مكه

 خبط ريغ نم رمدلاو بيبزلا عيقنو ركسلا مكحو 0
 ءاهريثكو اهليلق برش مرحي هنأ وهو ءدحاو قذابلاو خيضفبلاو

 ' اهتمرح دححج نم رفكي الف“ «رمخلا ةمرح نود ةمرحلا هذه نكل .
 | .رمخلا فالحب

 اذإ دحلا بجي امنإو ءاهليلق برشب دحلا بجيل اذكو 3
 ”00 .اهتمركس+

 هياط هيج اننإ :ليقف ةساجنلا يف ةياورلا فلصخاو

 .ةفيفح ةساجن ةسجن اهنإ :فسوي يبأ نعو «رمخلاك ةظيلغ

 ةفينح يبأ دنع زئاجف « ءاهكيلمتو ةبرشألا هذه عيب امأ. ْ
 ْ 2 .انهلافالخ

 ءام نم خوبطملا ءاملا وهو :-ءاطلا رسكب- ءالطبلا -1
 ىمسيو ءاركسم راصو «ثلثلا يقبؤ هاثلث بهذ ام دعب بنعلا

 .اثلثم

 ىتح ءاملا هيف ىقلي يذلا ءالطلا وهو :يروهمجلا - -ملا
 و



 قفل

 .عزوشمملاوةالطناعف
 رمتلا وبطم مك - اذكو يروهمحلاو ءالطلا مكحو ٠
 رهاط لالخ اهنم ليلقلا نأ :ءاوسلا ىلع خيط ىندأ بيبزلاو

 هعيبزوحيو هدحلا هيلع بجي ركسأ اذإف «مارح ركسمللاو ْ

 .هفلتم نمضيو «هكيلمتو

 :ةيرشألا نم اهريغ مكح
 زيعشلاَو ةطتحلا نم ذخفي امم ةبرشألا هذه وسام مث ْ
 الو ءاهنم ركس نإو «ةحابم يهف -نيتلاو لسعلاو ركسلاو ةرذلاو

 . .مارح هنم ركسملا نإ :ةياور يفو ءاهنم ركس نم ىلع دح
 وأ ءالحخ اهسفنب تراص ءاونس « «تلح رمحخلا تللخت اذإو

 ْ .اندنع اهليلخت هركي الو ءاهين حرط ئيشب
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 ف ذقلأ ده
 اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاوإل :ئلاعت هللا لاق

 مرة دلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب

 .ةلالد وأ ةحارص انزلا ىلإ نّصحملا ةبسن :عرشلا يفو

 ١١(سورةالتور/غ



 فق :

 :هريستتو فذقلا ده رادقم

 حيرصي ةنصحم ةأرما وأ انّصحم الحجر لجرلا فذق اذإ :
 نإ اطوس نينامث مكاحلا هدح «دحلاب فوذقملا بلاطو ءانزلا :

 هبايث نم درجي الو «هئاضعأ ىلع دلجلا قرفيو ءارح فذاقلا ناك .
 0 .وشحلاو ورفلا هنع عزتي هنأ ريغ

 :لاقو «فورعملا هيبأ نبم ناسنإ بسن يقن اذإ اذكرو
 فذاق وهف هةئيم ةتصحس همأو "ةينازلا نيل ايل": وأ "كيبانَبكسل" ش
 دحلاب اهنبا بلاط نإق :كامأ تنز وأ «ةيناز كمأ :لاق هنبك هسأل :

 فذاقلا َدُح

 ٠ ياش قيومألا تيل ندع دب بلاط لاا
 خالل قح الو« .لقس نإو دلولاو ءالعنأو دلاولاك قلتي هيد:

 . .معلاو

 :فذقلا د طئارتش
 :ناطرش هلو 1

 ْ 7 يسيل ورع نكد
 1 نم دحلةلاطمو يضاقلا ىلإ ةموصخلا وكت ذأ -1 :

 ا .ايح ناك اذإ فوذقملا ٠
 ايف كو لأ ردنا فوراس جرد در يقال ناك اذإ انآ ْ

 " .دلولاو دلاولاك ءفذقلاب هبسن يف حدقلا عقي نمم ةموصحخلا



 00 ش

 :فذقلا يف ناصخإلا طورمشش

 :ةسمح فذقلا دح ناصحإ طئارشو

 اند تدق دإ دهتارو ءالقاع فوذقملا نوكي نأ ١-

 .ةريغص وأ اريغص فذق اذإ دح الف ءاغلاب نوكي نأ - ؟

 .ادبع وأ ةمأ فذق اذإ دح الف ءارح نوكي نأ -

 .ارفاك فذق اذإ دج الف ءاملسم توكي نأ -

 فذق اذإ دخن الف ءانزلا لعف نع افيفع نوكي نأ -

 ٠ ا 5,
 دي داكحأ

 رسل نفر كا حد د

 إف هزات ىلع دال يضاقن عشرا لبق هيزيعسلا دعي تارا

 1 . .هتومب لظبي دحلا

 ْ نسا يتلا لاو كلا رح ع اا 1

 .هناكم امصنخ نوككي نأ هثراول

 مرح ل م و قدها نمو <

 نإو هتداهش تطقس فذقلا يف مكسملا دم اذإو -*

 .هتداهش تلبق ملسأ مث رفاكلا دح نإو «بات“:

 . ىلإ وأ «هلاخ ىلإ وأ همع ىلإ اصخش دحأ بسب اذإ ١- ا :
 .هيلع دح الو ءفذقب سيلف همأ جوز
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 .هيلع دح الو فاقب سيلف "؟يطبن اي” :يبرعل لاق نم -

 لسعف

 ١ روزعتملا يف
 دح ريغ يف ادح غلب نم" ا

0 4 

 :رييزعتلا ىنعم

 يا وترا يعم ورمل لب ةغل ريزعتلا

 .دحلا نود بيدأت و وه: :ًاعرشو

 ٍ  :رييزعشلا بجي ىتم-
 وأ ءانزلاب رفاكلاك نصحم ريغ فذق اذإ ]ريزعتلا بجيو 7

 وأ رحاف اي وأ قساف اي وأ رفاك اي لاق نأب انزلا ريغب انصخب فذق.

 1 | .قراساي

 ناك اذإ ززعي الف زيزنخ اي وأ رامخ اي :لاق اذإ امأ

 فارشألا نم بوبسملا ناك نإ رزعيو «ةماعلا نم بوبسملا

 .:تاداسلاو عاهقفلاك

 :ةرشك أو روزعتلا لقأ

 :يناجلا بتارم ردق ىلعو ةيانجلا ردق ىلع ريزعتلا نوكيو

 تمس ااا

 غلبي ال هناو ريزعتلا يف ءاحج ام باب ءاهيف دحلاو ةبرشألا يف 757/8. ىربكلا نتسلا يف ىقهيبلا (1)

 .نيعبرأ هب



 ا "ا

 0 نوكي دقو« :سيحلاب نوكي دقو «لوقلا يف ظيلختلب نوكي دق

 1 .برضلاب
 .ادعاصف طاوسأ ةثالث ريزعتلا لقأو

 دمحمو ةفينح يبأ دنعاطوبس نوثالثو ةعست ةرثكأو

 000 . ْ .هللا مهمحر

 هيج يف غلب هللا همر قييوي ونا لابقز

 .رحلا يف طوس نيعبسو

 لوف ليتم ورمل يق برصلا قاتلي دا اقر قارن ش

ث «برشلا دح مث ءانزلا دح مثريزعتلا برضلا دشأو
 دح م

 ا ْ 1 .فذقلا

 :رده همدق تامف هرزع وأ مامإلا هذح نمو

 بايب
 ةقرسسلا

 مر امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» :ىلاعت هللا لاق

 :برض باب نم ةقرسو اقرس قرسي 0

 :ةيفح ريتا نس كل

 ءاوس «قح ريغب ةيفخ ريغلا نم ئيشلا دمخأ :عرشلا يفو
 سس

 ك0

 , 1 م/ةدئاملا ةروس(0) ْ



 "الك

 ا ولا و كرو الرا رش ماشا
 :يتأيس امك باصنلا قورسمل رسملا غلبي نأ دب الف عطقلا قح

 طورش هيف ترفوت |ذِإ قراسلا دي عطق بجي :همكح
 .عطقلا

 :جطقلا طئارش

 :ىلت امك يهو «رشع دحأ عطقلا طورش ْ
 )اب القاع قراسلا نوكي نأ ١-

 .اموقتم الام قورسملا نوكي نأ -؟

 ءهذي غطقت ال ةتيملا دلح وأ ريزنخلا واريخلا قرس نإف

 .اعرش الام سيل اهنأل "٠

 تق اموأازامف مضاد ةرشع قورسملا نوكس ذأ- 8 ّْ
 .داز امف مز مهارد ةرشع

 دجاو لك ٍتابصأف ةقرس ىف ةعاجيح كرتش رتشا اذإو
 كلذ نم لقأ مهنم دحأ باصأ نإو ءاوغطق «مهارد ةرشع مهنم

 ظ 0000 عطفمل
 .لامكلا ىلع ازرحم اظوفحم قورسملا نوكي نأ -
 ناكم يف نوكي نأ امإ :ن نيرمأ دحأب ازرحم نوكي امنإ

 .قيدانصلاو تيناوحلاو تويبلاك «ةداع زارحإلل دعم
 ظفاحلاب ازرحم نوكي نأ امأو

 رهملا باي يف حاكنلا باتك يف مهردلا ريسفت ىضم )١(



 ا

 ناك ءاوس «هسفنب ازرح ناكملا نوكي لوألا ممسقلا يفو
 :هنم قورسملا ج جارخإي الإ عطقلا بحي مل هنأ الإ ءال وأ ظفاح همن

 «هسفنب ازرح ناكملا نوكي الف :يناثلا مسقلا يفامأو
 ةزافملاو قيرطلا ةعراق وحن كلذو «ظفاحلاب ازرح نوكي امنإو
 نوكي هنإف ءلاملا نم بيرق ظفاح همث ناك نإف دحجاسملاو

 .ناظقي وأ امئان ناك ءاوس ءازرح ْ

 هب ملعف ءاعاتم هنم ذحأو ءزرجسا قراسلا لصخد ولو
 مل هنأل عطقي ال ءهذحخأف عاتملا جرحخي نأ لبق زرحلا بحاص
 .زرحلا نم جارخإلا هنم دحوي

 الو ءكاسمإلاو راخدالل الباق روع نوكي نأ-٠
 | داسفلا هيلإ عر استي

 خيطبلاو محللاو نبللاو ةبطرلا هكاوفلا يف عطقالف
 .دصحي مل يذلا عرزلاو ءرجشلا ىلع ةهكافلاو

 لصألا حابم دجوي اهفات ائيش قورسملا نوكيال نأ -1

 .شيشحلاو بصقلاو ديصلاك مالسإلا راد يف
 ال وأ ءزرحلا يف لوخدلاب انوذأم قراسلا نوكي ال نأ ١-

 * .نذإلا ةهبش هيف نوكي

 .هفاضأ امم قرس اذإ فيضلا ىلع عطق الف

 محر يذ نم وأ هيوبأ نم قرس نم ىلع عطق ال اذكو
 ٠ هني رحم
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 .قورسملا يف ةكرش هل نوكي ال نأ -8
 1 .لاملا تيب نم قراسلا عطقي الف

 ردو هل لام عنق رس م عطه الاذكو
 ذحألا ليوأت هيف قراسلل ائيش قورسملا نوكي ال نأ -

 بهذ نم اجنرطش وأ ابيلص وأ افحصم قرس اذإ امك «فالتإلاو
 ا .ةضف وأ

 عطقي الامل اعبت قورسملا لاملا نوكي ال نأ ٠-

 ١ .ةضفوأ بهذ قوط هقنع ينو ءابلك قرس اذإ امك هتقرسب
 .توقايلاو بهذلاب اعصرم افحصم قرس وأ

 ول ىتح ءهنم قورسملا نم ةموصخلا نوكت نأ ١-
 يضاقلا نإف :قراسلا رقأ وأ «ةموصح ريغ نم ةقرسلا ىلع اوذهش

 -  .عطقلاب مكحيال
 وأ «هنم هعاب وأ قراسلل هنم قورسملا هبهو ولاذكو

 .عطقي مل باصنلا نع اهتميق تصقن

 :عطقلا تبخي فيك
 ل رارقإب عطقلا بجيو

 .نيلجر ةداهشب وأ ؛هنم قورسملا
 فيك «ةقرسلا نع نيدهاشلا لأسي نأ مكاحلل يغبنيو

 اذإف ؟قرس نممو ؟يه ىتمو ؟يه امو ؟يه مك و ؟يه نيأو ؟يه

 .عطقلاب مكح كلذ نادهاشلا 0
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 : عطقلا فه

 «خسرلا لصفم وهو ءدنزلا نم قراسلا نيمي عطقتو

 .همد ليسي الل ةامحم ةديدحب وأ يلغم تيزب يوكت يأ مسحتو

 نإف ءبعكلا نم ىرسيلا هلحر تعطق ايناث قرس نإف

 بوتي ىتح برضلاب رزعو ءنجسلا يف دّلخو عطقي مل اثلاث قرس

 .ةبوتلا تارامأ رهظتو

 «ىرسيلا ديلا عطقأ وأ ىرسلا ديلا لشأ قراسلا ناك اذإو

 سبحي لب ؛هكالهإ ذئدنع هنأل عطقي ال ىنميلا لجرلا عوطقم وأ

 .باوتيل

 :قورسملا مكه
 ا

 .هنم قورسملا

 .هيلع نامض الف هكلهتسا وأ لاملا كله نإو

 . كاي:
 قيرطلا عاطق

 هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإو» :ىلاعت هّللا لاق

 مهيديأ عطقت وأ اوبَلصي وأ اولّتقي نأ اذاسف ضرألا يف نوعسيو

 #04 ضرألا نم .اوفني وأ فالح نم مهلحرأو

 6؟/ةدئاملا ةروس )١(



 ورا

 قيرطلا عطق عاون أ 5 50 5 ١

 :عاونأ ةعبرأ ىلع قيرطلا عطق
 ملت اودصقق ةاكرشو ةنم مهل ةعامس عنخ أ

 ءاسفن اولعقي وأ ءالام اوذحأي نأ لبق اوذججأو «قيرطلا

 ءاوبوتي ىتح نورزعيو لوسبحي مهنأ :عونلا اةهوححر
 .4 ضرألا نم اوفني وأإ» :ىلاعت هللا لوق ىنعم وهو

 مسق اذإ ذوخأملاو «يمذ وأ ملسسم لام اوذسعأي نأ - 37
 ل ا

 :.كلذ هتميق ام

 نم مهلجرأو مهيديأ عطقي مامإلا نأ : مانع جعوا»

 ادح مامإلا مهلتقيف ءالام اوذخأي ملو ءاسفن اولتقسي نأ - ا
 ىلإ تفي مل مهتع ءايلوألا افع نإف ءاصاصق ال ىلاعت هلل انقح
 .مهوفع

 . ءاش نإ :رايبخلاب مامإلاف :اولتقو لاسملا اوذسأ نإو -؛

 .مايأ ةثالث نم رثكأ بلصي الو
 .قيرطلا عاطق طئارش

 قيرطلا عاطق يف رفوست نأ الإ ماكحألا هذه تسبثت الو



 . | :ةسمخخ طورش
 نكمت ال ثيحب ةكوشو ةعض ةعنم مهل نوكي نأ :اهدحأ

 ناكر ةراملا ىلع قيرطلا اوعطقو ؛مهعم ةمواقسسلا ةراملل

 .اهريغو رجحلاب وأ حالسلاب

 .هنع اذيعب رصملا جراح كلذ نوكي نأ :يناثلاو

 .مالسإلا راد لهأ ىلع مالسإلا راد يف كلذ نوكي نأ :ثلاثلاو

 -  .ةقرسلا يف طرش ام عيمج هيف دجوي نأ :عبارلا

 نم مرحم محر وذ وأ نونجسم وأ يبص مهيف ناك نإف
 00 .نيقابلا نع دحلا طقس ؛هيلع عوطقملا

 لاومألا ّدر لبقو ةبوتلا لبق مامإلا مهب رفظي نأ :سمامخلا

 .اهبابرأ ىلإ

 بايب
 حئابذلا

 ٠ 0 ماعنألا ةميهب مكل تلحأإ» :ئلاعت هّللا لاق

 مويع عرس تاييطلا مهل لحي :ىلاعت هللا لاقو
 #0 ثئابخلا

 لبق هللا لوسر فن :لاق هنع هّللا يضر سابع نسبا نمعو ْ

 نعو عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع رييبخ موي ملسو هبيلمع هللا
 )١( /ةدئاملا ةروس ١

 ) )1ةروس الأعراف/١69



 قدم

 مر.ريطلا نم بلخم يذ لك

 :جيذلا ىنعم

 ع املا مسا رسكلاب ديت وب يل جتابسلاو
 .جادوألا عطق وه : :حتفلابو ءاضيأ ةحيبذ ىمسيو ١

 «يوغللا ىنعملا نع يصادق ىنمل حالا :اعرشو
 :ثحابم ةسمخ بابلا اذه يفو

 ٠ :لوألا ثهبملا

 :جابي ل امو ناويصلا نم هلكأ جابي ام
 ال امو «ءاملا يف الإ شيعي الام :نييرض ىلع ناويحلا

 .ربلا يف الإ شيعي
 . لكألا م 5 لوألا عونلا امأ : لوألا عونلامكح

 هيلع هلوقل «هنم يفاطلا ىوس هعاونأ أعيمجب ةصاخ كمسلا الإ
 «دارجلاو توحلاف ناتتيملا امأف :تامدو ناتتيم انل تلحأ" :مالسلا
 و “.لاحطلاو دبكلاف نامدلا امأو

 2 نإو“ ل :يفاطلا كمسلا مث ا

 ْ .لكؤي ال هفنأ فتح تام
 :يضاشلا عوضلا مكه

 :نيعون ىلع وهفربلا يف الإ شيعي ال امامأو 1
 00 :مقر) عاابسلا نم بات يذ لك لكأ باب 3 ديصلا يف هحام نباو (؟4 © :مقر) عابسلا لكأ يف ءاجج ام باب « «ةمعطألا يف دؤادوبأ هاور )١(

 (01 4 :مقر) لاحطلاو دبكلا باب «ةمعطألا يف هجام نبا ةاور (1) .



 ا

 .لئاس مد هل سيلام ١-

 .لئاس مد هلام-؟
 بابذلا لثم ءدارجلا الإ مارح هلكف لئاس مد هل سيل ام امأ

 تحب نوكي امو ءاهيلع بدي امو ضرألا ماوه رئاسو روبنزلاو
 ةلمح نم اهنأل «براقعلاو تايحلاو عوبريلاو ةرافلا نم ضرألا
 .هانركذ يذلا ثيدحلاب لحي دارجلا نأ الإ ءثتئابخلا

 ٠ .سنأتسمو شحوتسم :نيبرض ىلعف لئاس مد هلامامأو .

 :سن اتسملا مكح ٠
 :ماعنألا ىوس مئاهبلا نم هلكأ لحي ال هنم سنأتسملاف ٠

 .منغلاو رقبلاو لبإلا وهو
 ةفيح يأ لقاذهو ليو لو ريحا «لحي الامامأف

 ٠ .سرقلا لحي :الاقو

 لحيف زوألاو طبلاو جاحدلاك رويطلا نم سنأتسملا امأو

 .ةمألا عامجإب

 :شحوتسملا مكح
 .حابسلا نم بان يذلك عرحف نم شحوتسملا اسأو

 .لحي هتإف بنرألا الإ رويطلا نم بلخخم يذ لكو

 دهفلاو رمنلاو بئذلاو دسألا :عابسلا نم بانلاوذف

 ليفلا اذكو يلهألاو يربلا رونسلاو بلكلاو عيضلاو بلعشلاو .

 ْ ْ ْ .سرع نبأو



1 

 باقعلاو رسنلاو يزابلاو رقصلا :رويطلا نم بلخملا وذو
 ٠ . .اهوحنو نيهاشلاو

 ' وهفرويطلاو مئاهبلا نم شحوتسملا نم كلذ ىوس امو.
 .اهوحنو ليإلاو شحولارمحو شحولارقبو يبظلاك :لالح

 . عرزلا بارغو قعقعلاو روفصعلاو مامحلا :رويطلا نمو
 لكأ هركي هنأ الإ ءاهوحنو فيجلا لكأي الو عرزلا لكأي يذلا
 .فيحلا لكأي يذلا دؤسألا بارغلاو عقبألا بارغلا

 :ةيلذاجلا مكه
 نم بلاغلا ناك اذإ منغلاو رقبلاو لبإلا نم ةلالحلا هركتو

 .ةساجنلا اهلكأ

 لكأت الو فلتعت ىتح ءامايأ ةلالحلا تسبح اذإ مث
 ٍ :لحت ةساحجنلا

 لب نيم رف ىلا :هّللا همحر دمحم ةياور يفو
 .هنتنت بهذيو اهمحل بيطي ىتح سبحي

 .مايأ ةثالثب ردقم فسوي يبأ ةياور يفو

 :يناشلا ثهبملا

 :لحلا طقارست :

 :طورش هيف رفوتت نأ الإ ناويحلا نم لح ام لكأ زوجي الو
 يف حبذلاو لبإلا يف رحنلا نكل ءرحنلا وأ حبذلا اهنمف - 0

0 
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 .بحأ ةاشلا

 إو «لحي ال ادماع ةيمستلا كرت نإ :ةيمستلا اهتمو.-

 ١ .لحي ايسان ةيمستلا كرت

 | دنع ةحيبذ لكل ةيمستلا بجت :رايتخالا ةاكذ يف مث

 ْ ْ .عطقلاو مدرجنلا .
 نرد ياكل درو :رارطنضالا ةاكذ يفو

 ا ا يلا رتشي الو «ةباصإلا دمع ال لاسرإلاو ٠
 اهحبذي.ال نأ هل ادب مث «ىمسف اهحبذيل ةاش عجضأ ول :هنأ كلذ

 ْ .لحي مل ةيمستلا كلتب اهحبذف ىرخأ عجضأو اهلسرأف
 ْ را ل وأ ًاديص ىمراذإ ام فالخب ش

 1: . .هلكأب سأب الف هلقف ٠
 «ىمسؤو ةتيعب ديص ىلعابلك لسرأ اذإ مكحلا اذكو

 1 .لحي هنإف هيلع ىنس وه يذلا ريغ بلكلا ذخأف
 تح «هريغ مسا نع حيذلا دنغ هللا مسا ديرحت اهنمو -7

 يا عشا ناك نزل جمال فق هللا رع مس هللا معتب ةرقل

 00 : .ملسو هيلع هللا ىلض

 ةحيلا ىلع ةيمستلا برو ريكا قلتعترا عش ولو

 .لحي
 .لحي ال ركشلا ليبس ىلع دمحلا هب دارأ ولامأ

 عطقلا :رحنلا )١(
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 :ثسلاخلا ثهبملا

 :هتيفيكو حبذلا لحم
 .رارطضا ةاكذو رايتخا ةاكذ :ناعون ةاكذلا

 دوجوب لحيف ندبلا عيمج هلحمف :رارطضالا ةاكذ امأ

 ْ اعل

 ..نيبحللاو ةيلا نيام هلسمف :ايتخالا ةاكذاامأو

 '.جادوألا يرف يه: ةاكذلا مث ْ

 :ةعبرأ جادوألاو

 .موقلحلا - ١

 .ئرملا -؟
 .اكرماو موقلحلا اهني ناذلا اقع - غو"

 20 ١ .سفنلا ىرجم :موقلحلاف
 .بارشلاو ماعطلا ىرجم :ئرملاو

 2 .مدلا ىرجم :ناقرعلاو

 اهينؤمادلا ةاكذلاب قامة ألا جادوألا علتق اذإف

 .اهمامتب

 ةفينحوبأ لاقف :هيف اوقلعا دقف كلذ نم صقن اذإ امأف ٠

 ليدل ع كاجو

 "ينحدر لس يتلا ١



 ال

 :عيبارلا ثحبملا
 :ةلآلا وهو : هب ىقذي ام ناب

 .خسشفت ةلآو «عطقت ةلآ :ناعون اهب ىكذت يتلا تالآلا 2020

 (1.ةليلكو «ةّداح :نيبرض ىلع عطقت يتلا ةلآلاف

 . نم ديدح ريغ وأ ناك اديدح ءاهب حبذلا زوجي :ةداحلاف

 ْ .ةهارك ريغ

 1 اديدح ةفاركلا عماهب حبذلا زوجي طق يلا ةيبلككللاو

 ' .ديدحت ريغ و وأ ناك

 1 . قتلو مقفل اغلا وزعت ودا مس تي ةلالل اباد

 ..لحي ال هب حبذ اذإ :مئاقلا

 :سفافشلا تهبحلا

 :جبباذلا ةيسلهأ نايمب:

 :طورش حباذلا يف طرتشيو

 .ايباتك وأ املسم نوكي نأ-١

 .دترملا الو يسوجملا الو ينثولا ةخيبذ زوجت الف

 .حبذلا لقعي نأ-؟

 «اولقعي مل اذإ نونجملاو ناركسلاو يبصلا ةحيبذ حصت الف

 ْ .حبذلا اوطبضي ملو

 ىتح ءاديص ةحيبذلا تناك اذإ امرحم نوكي ال نأ -+

 ش .ليلك وهف عطقي ملف فعض :ةلالكو الولك فيسلا ّلك (1)
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 .هب رمأي وأ ديصلا نم مرحملا حبذي ام لكؤيال
 ىتح اديص ةحيبذلا تناك اذإ مرحلا يف نوكي ال نأ -4 ش
 :ديصلا نمت مرحلا يف مرخحملا وأ لالحلا هحبذي ام لكؤيال

 لحلا يف لالح وهف ديصلا ريغ نم مرحملا حبذ ام امأف 1

 9» باب

 ديسعلا
 مررحبلا ديص مكل لحأإل :ىلاعت هللا لاق

 مر ©نيبلكم حراوجنا نم متمّلع اموزإ :ىلاعت لاقو ْ
 : :ثيسعلا ىنشم

 ءديصم كاذو دئاص وهف ديصي دانص ردصنم :دييصلا . ْ

 .مرخلاو ١

 اي :دويص هعمجو ءاديص ديصملا 5-0
 .ةليحب الإ  هذخأ نكمي ال اعبط

 :ديصلا مكخ
 ال زا لع سلا ل رح قرف و ف حابم وهو

 .مرحلا يف الو لحلا يف حابي ال مرحملا قح يفو «مرحلا يف
 :ديسفلا له طئارش

 :طئارشب الإ ديصلا لكأ حابي الو

 85/ةدئاملاةروس(١)

 4/ةدئاملا ةروس )١(



 افلا

 ا .ةلوك اماديصلا ةركي وأنا

 عافتنالل هدايطصا زوجي هنإف لوكأم ريغ ناك اذإ اننا

٠ ْ 00 
 ومب هيلز دقن ةلع دق ل توعد - كاك

 .رايتخالا ةاكذب الإ هلكأ لحي الف

 2 ل ا ٠

 بلخم وأ بان هل يذلا ناويحلاو ؛حمرلاو فيسلاو مهسلا وهو

 . ١ .توميف هب حرجيف
 .لحي الف هقتخب تامو «يزابلا وأ بلكلا حرجي مل اذإ امأ

 «ءاوهلا يف اديص ىمر نأب «هحرح يف كشلا عقو نإو

 ىلع طقس مث «ةرخص وأ رجش وأ حطس وأ لبج ىلع طقسف

 .اطايتحا لحي ال ضرألا

 .لكأ ءادتبا ضرألا ىلع عقو نإو

 هحرج نإو ؛لكؤيملهضرعب ضارعملا باصأ امو 2
 . .لكأ ضارعملا

 .اهنم تام اذإ ةي ةيقدنبلا هتباصأ امن لكؤي الو

 .امّلغم حراجلا ناويحلا نوكي نأ -

 هذحأ اذإو ءديصلا عبتي لسرأ اذإ هنأ :بانلا يذ ميلعتتو

 .اعيش هنم لكأي ملو هبحاص ىلهكسمأ
 ديصلا عبتيو «يعد اذإ بيجتسي نأ :بلخملا يذ ميلعتو 1
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 .هب سأب الف هنم لكأ نإو لسرأ اذإ

 . مرحم هب داطصي يذلا حراحلا ناويحلا نوكي ال نأ -ه ّْ

 .هديض لحي ال امّلعم ناك نإو هنإف «ريزنبخلاك نيعلا
 . بلكلاك هديبم لحب لع اذإ خراوحلا نم هاوسامايمأف

 ْ .سرع نباو رختلاو بئذلاو دسألاو ,دهفلاو 0
 ملسلاو هو عيل لع ره سلسل هوكي أ ١

 :.:.لالجلاو لقاعلاو ياكل ْش
 ةويطار رتل يرو يسرب يمل رخال ١

 .مرحموأ
 نأب نياعم دهاشم ديص وه ام ىلع لاسرإلا نوكي نأ

 .مهيلإ ىمرف ةعامج- وأ اديص يأر

 رخآ ًاديص باصأ ول هنإ ىتح طرشب سيلف نييعتلا امأف
 0 .ديصلا ىلإ دجو لاسزإلا نأل ءلحي نياعام ىوس

 وأ مدغلاو رقبلاو لبإلا نم دّيصب سيلام ىلإ لسرأ ولو |
 .ديصلا ىلإ لاسرإلا دجوي مل هنأل «لحي ال ءاديص باصأف «يمدآلا

 ' تقو ىلإ عطقني الو ءايقاب لاسرإلا روف نوكي نأ -

 يف ذأ امف ءىمسو ديص ىلإ لسرأ اذإ هنإ ىتح ةباصإلاو ذحألا

 .لحي هلتقف ديصلا نم روفلا كلذ
 لا

 .يناثلا لحي ال هلتقف رحآ ديص
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 . هب بهذف :ديصلا ىلإ ىمر نأب «ريغت اذإ يمرلا يف كلذكو ْ

 .  .لحي ال ءاديص باصأف ةرسي وأ أةنمي حيرلا
 نأل ءاهل اركاذ ناك اذإ لابسرإلا لاح يف ةيمسقلا -5

 0 دنع ةيمستلا طرتشيف ءاريدقت حبذ يمرلاو لاسرإلا

 يهتم وطول يمارلاهقحلي نأ - ْ

 ش . .هنعيراوتلا وأ بلطلا عاطقتا لبق ْ ٠

 .لكونالف اتم كلذ دعب هدجو مث هبط نعدقفاذإ اق

 :ديصلاب قلعتت ماكحأ
 ماا جارك المرج يلفت مجدول واو 0

 .وضعلا لك ؤي
 :لكأ لكزس للف سرا ءاثالثأ هعطق اذإو

 .لقألا لكؤي الو رثكألا لكأ سأرلا يلي امم رثكألا ناك نإو

 زيح نم هحرخي ملو هنخي ملو هباصأف ءاديص ىمز نمو
 .لك ؤيو يناثلل وهف هتلقف رحسآ هامرف «عانتمالا

 يناثلاو ءلكؤي مل هلتقف يناثلا هامرف هنحختأ لوألا ناك نإو

 .ىلوألا ةحارج هتضقن ام ريغ لوألل هتميقب نماض
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 باتك ٠

  ءاسسسمقلا
 مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ انلرنأ انإإ» :ىلاعت هللا لاق

 مرهم كارأ امب سانلا نيب

 هيلع هّللا ىلص هّللا لوسر نأ ةيعودللا وك كفوع
 امهنيب ضقت الق ءنامصخلا كيلإ سلج اذإ !يلعاي# : :لاقملسو
 تاسعا نور زال وك بخ امك ل

 مر“ .ءاضقلا كل نيبت كلذ

 :ءاضقلا ىنعم

 .مكحلا وه :ةغل ءاضقلا

 .تاعزانملا عطقو تاموصخلا لصف :اعرشو

 ٠ :ءاضقلا مكه
 ٌ يما ليو اسف عما هتك نش رن ءاسعتلا

 ل

 ْ .هيلع هربخأ- يبأ نم

 د

 )١( /ءاسنلا ةروس ١١ :

 عمسي ىتح نيمصتخلا نيب ىضقي ال يضاقلا يف ءاج ام باب ماكحألا يف ىذلمرتلا هاور (1)
 ' يف دمحتأو 00067 :مقرإ ءاضقلا فيك باب ءاضنقلا يف دؤادوبأو 155١( :مسقرإ اسهمالكك
 ْ .هل ظفللاو ء1١ 11/1 دنسملا
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 .عئاي دعما ول تح ءاضقلا يف لكني نأ ةيلغ بحوو فيغ

 ٠ .  :ءاضقلل حلصي نم
 :طورش ةثالثب الإ يضاقلا ةيالو حصت الو

 نأل «هماقم موقي نم وأ ءداطلسلا ًءاضِقلا هيّلوي نأ ١-

 اوزجع اذإ مهنأ ريغ «نيطالسلاو ءافلخلا ىلإ الصأ ضوفم ءاضقلا
 .هل حلصي ناك نم اودلقي نأ مهيلع بجي مهسفنأب

 .ةداهشلا لها نم نوكي فاد

 :ةداهشلا طئارش هيف عمتجت مل اذإ يضاقلا ةيالو حصت الف

 0 7  .الدعاغلاب القاع املسبم نوكي نأ يهو
 يضاقلا ةيالو حصت الف ءداهتجالا لهأ نم نوبكي نأ - ا

 .يرودقلا هلاقام اذهو ءدلقملا

 اذه ىلعو «ةيولوألا طرش داهتجالا ةيلهأ نأ حيحصلاو <> 00٠
 ٠ .طورشلا ةيقب هيف تدحو اذإ دلقملا يضاقلا ةيالو حصت

 . دودحلا يفالإ ئيش لك يف ةأرملا ءاضقزوجيو

 ش | -  .صاصقلاو '

 نأ ناب داق افلا ةضيرف يداوي لثأ هين نك ناك نعو

 "7 ' .ءاضقلا ّيلو اذإ ءاضقلا يف لدي
 نمأي ال وأ ةضيرفلا هذه َءادأ نع رجعي نأ فا خي نمو ٠

 ءاضقلا يف لحخدي نأ هل هركي هنإف ءءاضقلا يف فيحلا هسفن ىلع

 ا .يلو نإو
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 .هلاسيو ءاضقلا بلطي نأ لحرل يغبت الو :
 :يضاقلا تابجاو ٠

 ري ايام لروما يضاقلا ىلع بجيو
 امب ةثداح لك يف يضقي نأ يضاقلا ىلبع بجي ١-

 :ىلاعت هّللا مكح هن هنأ هدنع تبثي

 . .هانعم يف ةهبشال ازسفم باكا صن وجت يعطق ليلدب امإإ
 .عامجإلا وأ ةرتاوتملا ةنسلا وأ

 .لمعلل بجوم رهاظ ليلدب امإو
 ةعقاو تناك وأ «ةعقاو نكت مل وأ «هيف افلتحخم ناك نإو ٠

 هل ل ا

 1 .داهتجالا لهأ نم ناك نإ

 مههقتفأ ره نم لوق راتخي داهتسالا لمأ يامل
 ها . .مهعروأو

 لو وا لبر هيب لو ةيفاشب يسقي - ا

 .هيلع ىعدملا :

 وأز زارقإلا امسي وأ ةنياعملب هسفن ملعب ء ءاضقلاامأو ٠

 مدع ىلع ىوتفلاو «زاوجلا انبهذم لصأف «لاوخألا ةدهاشمب

 ٠ .نامزلا داسفل اننامز يف زاوجلا
 - نإو هيوبأل الو هسفنل يضقي نأ يضاق لل زوجي الو -*

 زوحت ال نم لكل الو هتجوزل الو ءاولفس نإو هدلول الو ءاوبلع



 ه١4

 .مهل هتداهشا
 ويدمر هذا لتقل يدار 4

 .هماقم موقي
 :يضاقلا ىلإ يضاقلا باك

 ْ لبيالو «قوقحلا يف يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك لبقيو
 صاصقلاو دودحلا يف

 لجروأ 8 ةداهشب الإ قوقحلا يف باتكل لبقيالو

 .نيتأرماو ٠
 رخآ ضاق ىلإ باتكلا لسرأ يذلا يضاقلا ىلع ببجيو

 هملسيو همتخي مث «هيف ام اوفرعيل دوهشلا ىلع باتكلاأرقينأ ٠

 ال نأ يغبني هيلإ بوتكملا يضاقلا ىلإ باتكلا درو اذإ مث ١
 ' .كلذ:يف مهتي ال يك مصخلا ةرضحب الإ هأرقي الو باتكلا كفي

 1 :ةاضقلا بادآ
 ل وابا عرما عطف لا حاشا

 ١- مهعم رواشي ؛ءاهقفلا نم اموق هعم سِلحُي نأ يضاقلل ٠

 دن هيلع اوقفتا نإف «هيلإ جاتحا اذإ

 .هب ىضقي '
 ٠ ::ييضاقلا تايحناو يو انزك# اعل اوفلكتانإز ْ

 اذه نع عجري نأ هل ادب مث مهضعب لوق ىلع دمتعا نإف
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 - .كلذ هلفرحآلا لوق يف باوصلا يأرو ,مكحلا لبق لوقلا

 ءءاضقلا لطبي نأ هل سيلف ,مكحلا دعب كلذ هل ادب نإو

 لبقتسملا يف رار وطلال ءاضقلاب راص هنأل
 .اباوص كلذ يأر اذإ هفالحب

 0 ل

 «بسنلاو ملعلا فرش هل ناك نإو ءرخآلا نودامهدحأ برقي

 همصحخ سلجي نأ يغبني سلحملا يف كلذ ميظعت ديري ناك نإو

 ' لوألا سلجأ امنيأ هعم.

 يامتللا# ممر و ةزضأ ْ
 ال

 دنع سأل ىلع فرن ملامامهدحأ ىلع قوص عفر الو

 1 .ةعزانملاو بغشلا
3 

 هيلع هتوص عقرب هنإف امهدحأ نم بغشلا دحؤ اذإ امأف
 | 00 .هل ابيدأت

 سأب الو «هتجح نيمصحلا دحأ نّقلي نأ يغبنياالو -؟
 سلجم باهيو يبختسي ناك اذإ قح وه ئيشب دهاشلا نقلي نأب
 ا 2 07 .يضاقلا

 هالك عمسي ىتح رخآلا تكسا امهدحأ ملكت اذإو

 .مهفلا ىلإ برقأ نوكي ىتح رحخآلا قطنتسي مث «مهفيو



 , وحن هنع هلغشي ام هبو ءاضقلل سلجي نأ يغبني الو -4
 مكحي ال” :مالسلا هيلع هلوقل اهريغو ساعنلاو بضغلاو مهلا
 00 (4 تايبطغ وهو نينا ني وكاحلا

 قيس يلق ةيئلار قزم لاه لاجل مدقي نأ يغبنيو -4

 : .ءاسنلاب لاحرلا طلخي الو :لوألاف لوألا

 ا ل 0

 .ةباتكلا ةفصب ملاع هيقف وهو

 : هر ا م ا

 1 .سانلا دنع مولعم ناكم يف وأ

 محر يذ نم الإ ةيدهلا لبقي نأ يضاقلل يغبني الو -8.

 ل ل

 .ءاضقلا نامز

 ب ف قالا نارك ةرداولا نإ فب ذاق نيف ريغ مانام

 ٠ : .ةوشرلا

 را رحل

 ا ١ .كلذب سأب الف ناتخلاو

 وأم ا محرلا يذ نم ناك نإف ءةصاخخلا ة ةوعدلاامأف

 «ةباحإلاب سأب الف ءاضقلا لبق هفيضي ناك يذلا ميدقلا قيدصلا

 ' .هيف ةحهت بحبوي كلذ نأل ءرضحي نأ يغبني الف امهريغ يفامأو

 . 0114 :مقر) نابضغ وهو ىضاقلا ىضقي ال ءاحم ام باب ماكحألا يف يذنرتلا هاور (1)
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 نود نيمصتخلا دحأ فيضي نأ يضاقلل يغيتي الو -5

 ْ ْ ١ * 0 .رخآلا
 ةحياصملا ىلإ نيمكحلا ثعبب نأ يضاقلل سأنب الو ٠١-

 .حلصلا ىلإ امهدري لذ كلذب ايضري ملو عمطي مل نإو «ةحلاصمسلا امسهنميب عمم نإ
 ٠

 .ضيرملا دوعيو ةزانجلا دهشي نأ يضاقلل زاجو ْ ١

 «هيلع ىعدملا رارقإب يضاقلا دنع يعدملا قح تبث اذإو ٠ ظ :سبحلا مكح
 هسيحبب لجعي ملو ءهيلع تيث ام عفدب هيلع ىعدملا يضاسقلا رمأ
 .هسبح قحلا بحاص بلط نإو

 . .قحلا تيث امك مكاخحلا هسبح ةنيبلاب قحلا تبث اذإ امأ
 :نينيد يف الإ هسبحي الو

 ١- «عيبملا نمثك :هدي يف لصو لام نعالدب همزل نيد .
0 

 .عيبملا نع الدب هيلع مزل نمشلا ةنإف

٠ 
 ْ . ١- .ةلافكلاو رهملاك دقعب همزتلا نيد

 «بصخلا نامضك :نويدلا نم كلذ ىوس اميف هسبحس الو
ْ 

' 
 :«ريقف ينإ :لاق اذإ ةيانجلا ش ' و

 .هسيحب رمأ الام هل نأ همصبح تْثأو «ريقف هنأ ىعدا نإف
ْ 

' 
 .هيلغ قافنإلا نع عنتما اذإ الإ هدلو. نيد يف دلاولا سبحي الو «هتجوز ةقفن يف لجرلا سبحيو'
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  1تتعتم هنأ مكاحلا يأرو ءسبحناا يفةدم تضم نإف

 ا : 0
 ٠ .نحجسملا نم هقلطأ هل لام ال زجاع هنأ هدنغ عقو نإو

 ٠ :ميقحتلا مكه

 نم امكحو هلهأ نم امكح اوشعبافإ» :ىلاعت هللا لاق

 | 0000 نويطلا
 . اذإ زاج امهنيب امكحيو احلصيل الجر نالحجر مكح اذإو

 .* يضاقلا ةلزني هلال ءيضاقلا طورتخ كك شما ىف ةلزفرت ْ

 يف دودحملاو يمذلاو دبعلاو رفاكلا ميكحت زوجي الف

 ,  .ءاضقلا ةيلهأ ماذعنال يبصلاو قسافلاو فذقلا

 مكحي ملام عجري نأ نيِمْكَحُملا نم دحاو لكل زاحو |

 .همكح امهمزل مكح اذإو
 .هاضمأ هيهذم قفاوف يضاقلا ىلإ همكح عفرااذإو

 .صاصقلاو دودحلا يف ميكحتلا زوحي.الو
 اذكو لوكتلاب يضقيو ةنيبلا عمسي نأ مكحملل زوجيو

 1 . ْ .رارقإلاب ْ

 ؟هرءاستلا ةروس (1).



 بانك
 ىوسع دعا

 مهلوعدب سانلا ىطغي ول :لسو هيلع هللا ىلصم يلا لاق
 مرك.هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا نكلو مهلاومأو لاجر ءامد سان ى عدا

 . نيميلاو ىعدا نم ىلع ةنيبلا” : ملسو هيلع هيلع هللا ىلص لاقو
 ْ ش مر“ .ركنأ نم ىلع .
 :ىؤق ثلأ دهم

 ىلع قح باحجيإ ناسنإلا هب دصقمي لود : :ةغل ىوعدلا ٠
 .يواعد :هعمجو هريغ ْ

 بللط هب دصقي يضاقلا دنع لوبقم لوق نع رابع اعرشو 1

 .ىوعدلا عاوفأ
 .ةدسافو «ةحيحص :ناعون ىوعدلا ْ

 :ةثالث يهو ةحصلا طئارش اهيف دمجوي نأف ةحيحصلا امأ
 .رضاح مصخ ىلع ىعدي نأ : :لوألا طرشلا
 يئس ايهاب ىسدسلا هوكي :يناثلا
 .هنم بولطملا ىلع مكح هب قلعتي نأ :ثلاثلا

 04 :مقر) هيلع ىعدملا ىلع نيمبلا باب ةيضقألا يف ملسم هأوز 4
 5 1 : كك .هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا باب « «تانيبلاو و ىوعدلا يف ىربكلا ننسلا يف ذ يقهيبلا هاور (5)
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 :اهوءطقم هين ىق طهعلا ريسعب كفيك

 :نيرمأب امولعم هب ىعدملا ريصي امنإو

 ىعدملا دي يف ناكو ءالوقنم هب ىعدمنلا ناك اذإ ١-

 هراضحإ هيلع ىعدملا فلكيف «ةراشإلاب الإ امولغم ريصي الف «هيلع
 ْ .ىوعدلاب هيلإ يعدملا ريشيل

 ىعدملا دي يف نكي ملو ءالوقنم هبب ىعدسلا ناك اذإو ٠
 .هتميق يعدملا ركذ اذإ امولعم نوكي هنإف هيلع

 . ءاراقع ناك نإف «لوقنم ريغ هب ىغدملا ناك اذإو -؟

 ادإ امولعم ريصي ناخب يضارالاك ديدحتلاب هتفرعم نكميا ٠

 .يعدملا هددخا

 هع ديول افرق كسا اناقق اك از 1

 رب رعلا جتم تلاحم حاحا نإف «ىحرلا

 ْ .ةراشإلاب كلذ دنع

 .:هيملع ئعدملاو يعدملا فيرعت
 يف هريغ ىلع كلم تابثإ هأوعدب:سمتلبب نم :يعدملا

 ٠ .اتح تبثي وأ نيدلا يف وأ نيعلا

 هيفنيو هسفن نع كلذ عفدي:نم :هيلع ىعدملاو

 :هيلع ىعدملاو ءكرتي ىوعدلا كرت اذإ نم يعدملا :ليقو

 .كرتي مل ىوعدلا كرت اذإ نم

 . ساطلا ريغت ف انضمتتو نم :يعدملا :ليقو 1



 . :ىوعذلا تابنإ ةيفيك 00

0 0 
 3 ' :رهاظلاب كسمتي نم :هيلع ىعدملاو

 ..ركدملا وه يلع ىمدملاب# :هّللا همحر دمحم ركذو

 يضاقلاق ءةيلع م عم يضاقلا ىلإ يعدملا ءاج اذإ
 ىوعد يعدملا ىعدا اذإف ؟هيلع وه يعدي اذام :يعدمبلا لأسي :
 باوخب نع هيلع يعدملا يضاقلا أس رضاح مصخ ىلع ةحيحسم 1

 .“معن” وأ “ال” "ب كمصحخ بحأ :لاقو «ىعدملا

 ىلإ هب ل هرمأ «هاوعدب هيلع ىعدملا رقأ نإف
 0 1 .يعدملا

 ىضق ةنيبلا رضحأ نإف «ةنيبلا نع يعدملا لأس ءركنأ نإو

 .فلحتسا همصخ نيمي بلطو ةنيبلا راضحإ نع زجع نإو ءاهب
 .ةنيبلا ةماقإ تقو ىلإ ةموصخلا عطقنت فلح نإف ءامهيلع

 0 .لوكتلاب هيلع ىضقي لكن نإو
 نيكس ةيرب لوقت ذل اذكر: يعامل ىلع ديسلا ةرحاألو

  ىعدا نم ىلع ةنيبلا :لاق مالسلا هيلع هنأل «قلطملا كلملا يف دييلا
 0 .ركنأ نم ىلع نيميلاو

 ال يضاقلاف ءرصملا يف دال :يعدملا لاق نإو
 لحي امدتع و (ةفيتح ىبا دنع هيلع نقالملا فلحي

 نيميلا ضرعأ ينإ :هيلع ىعدملل لوقي نأ يضاقلل يغبنيو

 ىعدا امب كيلع تيضق فلحت مل نإو ءاهبف تفلح نإف ءاثالث كيلع



 نا ا

 ١ هيلع نق فلحي ملو هتنارم ثالث ضرعلا هي هيلع رّرك اذإف

 .لوكنلاب

 ٠ . هيف فلحتسيال يتلا رومألا

 . ألا همحر ةفيحن يبأ دنع ةتس يف هيلع ىعدملا فلحتسيالو

 .. .حاكتلا 17

 .ةعحرلا -؟

 .ءاليإلا يف ويفلا ب0
 .ءاليإلا -4

520 

 .دودحلا -5

 .دودحلا يف الإ هلك كلذ يف فلحتسي :الاقو

 :نيدحلا ةيضيك

 دك يو «هريغ نود ىلاعت هللا لإ ن يملا زوجي الو ١-

 .قالطلاب فلحتسي الو «هناحخبس هلا فاصوأ ركذب

 ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هّللاب :يدوهيلا فلححتسيو - 1

 .مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم
 ترسو حاط :ينارصنلا فلح سيو

 .مالسلاو ةولصلا هيلع ىسيع
 .رانلا قلخ يذلا هللاب :يسوجملا فلحتسيو

 ..هللاب الإ ينثولا فلحتسيي الو
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 ' ال كلذكو ؛مهتادابع تويب يف ءالؤه فلحتسي الو -*
 مور ف نلطملبب نا. نانو مايل قعورمكلا طيات خخ

 دجاسملا يف فلحتسي نأب ناكمب الو“ «رصعلا: دعب وأ ةعمجلا .

 : .هّللا همحر يعفاشلل افالح

 ير :بطقلا يف فلحتسيو -4 ملا
 .تبصغام هللاب :فلحتسي الو

 ..لاحلا يف مث  حاكن امكنيب امل جاكدا يداحسو

 . تركذ امب ةعاسلا كنم نئاب يه ام هللا :قالطلا يفو

 .اهتقلط ام هّللاب :فلحتسي الو"

 :نالجرعلا هيدع ديب ام
 1 ْ . :روص هلو

 دحاو لكو «ثلاث دي يف نيعلاو ءانيع نانثا ىعدا نأ ١-

 . .امهنيب نيعلاب يضق «ةنيبلا اماقأو «هل نيعلا نأ معزي امهنم ٠

 راتخأ ال :امهدحسأ لاقفامهتيب يضاقلا ىضق إف 2

 : ١ .نيعلا لك ذخأي نأ رخآلل نكي مل ءفصنلاب
 ' ضقي مل ءةنيبلا اماقأو «ةأرما حاكن نانثا ىعدا نإو - ؟

 .امهدحأل ةأرملا قيدصت ىلإ عحرو «نيتنيبلا نم ةذحاوب

 تقولا بحاصف ءاقو اذإ امأف «ذاتتيبلا تن وت مل اذإ اذهو

 : ْ .ىلوأ لوألا

 لك ركذ نإف نبل ااقأو «ئىيش ءارش نانثا ىعدا نإو <“ ش



 م

 1 ا ا يملا ش

 ..ىلوأ وهف «ضبق امهدحأ عمو ؛ًاضيرات اركذي مل نإو

 بير وكر رخو ايش ركحملاو

 ش .ىلوأ خيراتلا
 «ديز نم ئيشلا اذه ىرتشا هنأ امهدحأ ىعدا نإو - 4

 نسر هنإت هيلع ظفر كو يلا اذه يطتفو رسالا اكو

 رخآلا نم ءارش ىلع ةنيب امهننم دحاو لك ماقأ نإو -

 .ءاوس امهف «خيراتلا اركذو
 ماقأ و 00000 5

 :ىلوأ ديلا بحاص ناك ءامخيرات مدقأ كلم ىلع ةنيبلإ ديلا بحاص

 ةني ايهتس احا و زك ديل ةيحجاسو جي راع مانا إو.

 ال يتلا بايثلا يف جسنلا كلذكو «ىلوأ ديلا بحاضف «جاتلاب

 .ةدحاو ةره الإ جنت

 .كلذك وهف رركتي ال كلملا يف ببس لك كلذكو

 .ءاوس امهف ةعبرأ رخآلاو نيدهاش نيعدملا دحأ ماقأ نإو -/

 :«فلاهشلاب هيف ىضقي اميعف ٠
 :روص هلو

 'عيبملا يف ة وأ نمثلا يف يرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ . ١-

 .هب ىعدملل ضبقلاو ديلا بحاص نكي مل نم (1)



 ا
 :لاق ركأ نشب عشب ا :يرشملا لاقف
 ا وسعر ةلامت كندي

 نا ل ردقب عئاببلا فرتعا وأ
 نإف« الثم تاّرك ثالث ناك عيبملا نأ ييرتشملا ىعداو ؛ ءةطنحلا:

 .اهب هل يضق هلوق ىلع ةنيبلا امهدحأ ماقأ م

 ش ةدايرلل ةملا | ةئيبلا تناك ةنيب امهنم دحاو لكك مانقأ نإو
 ىضقيو ؛ «نمثلا يف فالاتحالا ناك اذإ غئابلل ىضقيغ «ىلوأ
 ما .عيبملا يف فالتخالا ناك اذإ يرتشملل .

 ْ عقال نيف اعيمح عيبملاو نما يف فالتخالا ناكر 7
 َ . .خيبملا يف ىلوأ يرتشملا ةنيبو «نمشلا يف ىلوأ ٠

 نأ امإ :يرتشملل :ليق «ةنيب امهنم دحاو لكل نكي مل نإو
 6 .عيبلا انحخسف الإو عئابلا ةاعدأ يذلا نمشلاب يضرت :

 ام ملست نأ ام :ةيسلا يف كواتحالا ناك اذإ عقبلل ليقو :

 .عيبلا انخخسفالإو عيبملا نم يرتشملا هاعدا .

 ىلع امهنم دحاو لك مكاحلا فلحتسا ءايضارتي مل نإنف . ْ
 ل ا ا ل

 .امهنيب عبْبلا
 .رخآلا ىوعد همزل نيميلا نع امهدحأ لكن نإف

 طرش يف وأ «لخألا يف يرتشملاو عئابلا فلتخا نإو -
 لب :عئابلا لاقو ءالحوؤم نمشلا ناك :يرتشملا لاق نأب ءرايخلا



 ا

 , .الجعم ناك

 رخال ركنأو نسوي ينإ رانا يل ناك: :امهدجحأ لاق وأ

 . ٠ .هنيمي عم رايخلا ركني نم لوق لوقلاو ءامهنيب فلاحت الف
 رادقم يف افلتخا مث ءيرتشملا دنع عيبملا كله نإو -»

 .. علل اههمحر فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع افلاخسي مل نمشلا

 . . مث نافلاحتي هللا همحر دمحتم لانقو «ي ةرعشمبلا لوق لوقو

 ش . .عيبملا ةميق ىلع عيبلا خسفي

 نأ جوزلا ىجداف رتل يف ناتج وز فايا ذيو 4“ 0

 ةنيبل ماقأ امهيأق نقلب يتحوز رمل تلاقو فلاب اهون 1 :

 1 ش ” تاز ني ةنيلاف هني اماقأ نإف

 . هللا همحر ةفينح يبأ دنع افلاحت ةنيبامهل نكت مل نإف 0

 .لثملا زهمب مكحي نكلو « «حاكنلا خسفي ملو 1
 ؛لقأ وأ جوزلا هب فرتعا ام قفاؤسي لشملا رئهم ناك نإف

 ٠ .جوزلا هب لاق امب يضاقلا ىضق

 . هب تعدا امب ىضق «رثكأ وأ ةأرملا هتعدا ام لثم ناك نإو

 .ةأرملا

 امم لقأو جوزلا هب فرتعا امم رثكأ لثملا رهم ناك نِإو

 .لثملا رهمب ىضق ةأرملا هتعدا

 وأ ةرحجألا يف ةراجإلا دقعل نادقاعتملا فلععا اذإو -ه .



4 

 نأ كلذو ءادارتو افلاحت : :هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق ةعفنملا يف

ب :يراكملا لاقو ءةئام زادلا ةرجأ تناك :رحاجيشتلا ل ودعي
 ل

 .نيتئام تتناك

 . من[ رع اميسلا عوار ؛ ,رهشل اهرح نأ ريجسلا ىعداوأ

 .نيرهشل اهرجأتسا

 . هال رجأتسملا نيميي أدبي ةرجألا يف فالتخالا عبقو نإذ

 .ةدايزلل ركنم
 هاوس داما ا

 ا راما «نيمنلا نع امهدحأ لكن نإف

 .هتنيب تلبق ةنيبلا امهدحأ ماقأ نإو

 يف فالتحالا ناك نإ ىلوأ رجاوملا ةنيبف «ةنيبلا اماقأ ولو

 ا هللا

 .ىلوأ رجأتسملا ةنيبف ةعفنملا يف فالتخالا ناك نإو

 ش .هيلع دوقعملا ءافيتسا لبق افلتخا اذإ اذهو

ناكو ءافلاحتي مل ءافيتسالا دعب افلمخا نإف
 لوق لوقلا 

 .رحأتسملا

 حلصي امف «تسيبلا عاشم يف ناجوزللا فلما اذإو -* 0

 رامخلاك ءاسبلل حلصي امو «لجرلل وهف ةمامعلاك لاجر لل

 يشاوملاو لزنملاو ةينآلاك امهل حلصي امو «ةأرملل وهف

 .لجرلل وهف



 ٠ .:اهصخ نوكي اك نم
 تالف هينعدوأ ئيشلا اذه:هبيلع ىنعدملا لاقاذإ ١-

 * الق «كلذ ىلع ةديبلا ماقأو ةنم هعيصغ وأ ؛يدنع ةنهراوأ بئئانغلا

 ] .يعدملا نيبو هنيب ةموصحن
 امسح نكران تاع يبمتلا :لاق اذإ ام قالخخب

 :ديلا بحاص لاقو «نالف نم هتعتبا :يعدملا لاق اذإو -؟

 .ةنيب زيغب ةموصحلا تطقس «كلذ نالف هينعدوأ

 بحاص لاقو «ةنيبلا ماقأو «ينم قرس :يعدملا لاق 7

 .ةموصخلا عفدنت مل ةنيبلا ماقأو بئاغلا نالف هينعدوأ :ديلا .

 تلا

 تا دناسهمشلا
 مر اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الإ ا هللا لاق

 ملل لورا تلاق اهنع هللا يض ةشئاع نعو |

 دولجم الو «ةنئاح نونا ارش رف 00

 الو ةداهش برجم الو ةنحإل مر رمغ يذاالو «ةدولجم الوادح

 مم“ .ةبارق الو ءالو يف نينظ الو مهل تيبلا لهأ عناقلا

 5/5/ةرقبلا ةروس (1)

 .ةوادعلاو دقحلا :رسكلاب :رمغلا (1)

 (11754 :مقر) هتداهش نوحتال نسب احجام باب تاداهشلا باو يف يذمرف اور (1* 7
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 :ةءاهشلا ندعم

 :اهانعمو «ةنياعملا ىهو :ةدهاشملا نم :ةغل ةداهشلا

 006 وأ “دهشأ” ظفلب هملع مع رابخإلا .

 .قح تابثإل قدص رابخإ :اعرشو

 :ةداهشلا لمحت

 :ناطرش ةداهشلا لمحتل

 قا معا ناجم اوكا لاوس دج يا

 .مصخلا نم اهوحنو قالطلاو حاكنلا نم لوقلا ءاشنإو «رارقإلا

 عضاوم يف الإ هب ةربع الف سانلا نم عيماستلا امأف

 .توملاو بسنلاو حاكنلا يهو :ةصوصجتم

 مهفيل زييمتو لقع بحاص اهلمحت نم نوكي نأ -؟

 وأ ءارفاك وأ اقساف ناك ءاوس « «هلعفي ام ملعي وأ «نيمصخلا مالك

 ٠ ةيناعملا هذه تلاز اذإ ىتح « «لمحتلا دنعاغلاب وأ القاع اريغص

 .هتداهش لبقت اهدض تثدحو

 :ةداهشلا مكه

 «يعدملا هبلاط اذإ اهلمخت نم ىلع مزلت ءضرف ةداهشلا

 .اهنامتك هل زوجي الو

 رايخلاب اهيف دهاشلاف صاصقلاو دودحلاب ةداهشلا امأ .

 لاملاب دهشي نأ بجي هنأ الإ لضفأ رتسلاو ءراهظإلاو رتسلا نيب

 ٠ .قرس :لوقي الو «لاملا ذحأ :لوقيف ةقرسلا يف



 م

 :ةدداشطشلا اسمن رمق

 :بتارم ةعبرأ ىلع ةداهشلاو

 الو «ناجرلا نم ةعبرأ اهيف ريتعي :انزلا يف ةداهشلا -
 .ءاستلا ةداهش اهيف لبقت

 ةداهش اهيف لبقت :صاصقلاو دودحلا يف ةداهشلا -؟

 ْ .ءاسنلا ةداهش اهيف لقت الو «نيلجر

 ناك ءاوس «قوقحلا نم كلذ ىوس اميف ةداهشلا -

 :ةيصولاو ةلاكولاو قالطلاو حاكنلا ل ثم لام ريغ وأ الام قسلا

 نيتأرماو لحر وأ نيلحر ةداهش هند

 يف ءاسنلاب بويعلاو ةراكسلاو ةدالولا يف ةداهشلا - ٠
 0 ا ل

 :ةداهشلا نكر

 .«دهشأ" ظفاب نوكي نأ :وهو «دحإو ةداهشلا نكرو

 وأ ”ملعأ” :لاقو ةداهشلا ظفل دهاشلا ركذي مل نإف

 | .هتداهش لبقت مل“نقيتأ"
 :ةداهشلا ءادأ ةحص طورشش

 «طورش دهاشلا يف رفودت نأ الإ ةداهشلا ءادأ حصي الو
 1 :يلت امك يهو

 .ارح اغلاب القاع دهاشلا نوكي نأ - ١
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 لقاعلا يقر لافاعللا بضتاو هنن ايش مالو

 ١ /  .نونجملاو هوتعملاو
 ”ةيرعؤركينأ+#

 : .قسافلا ةداهش لبقت الف

 رهاظ ىلغ مكاحلا رصِتقي :هّللا همحر ةفينبحوبأ لاقو
 .مصختلا نعطي ىتح دوهشلا لاح نع لأسي الو ءملسملا ةلادع

 .ةينالعلاو رسلا يف مهن لأسي مهيف مصحخلا نعط نإف

 صاصقلاو دودحلا امأ ,صاصقلاو دودحلا ريغ يفاذهو

 0 .امهيف دوهشلا نع لأسي يضاقلا نإف
 يضاقلا مهنع لأسي نأ دب ال :دمجمو فسويوبأ لاقو

 ْ .قوقحلا رئاس يف ةينالعلاو رسلا يف

 . ىمعألا ةداهش لبقت الف ءاريصب نوكي نأ نا"
 .اعرف الو هل دوهشنلل الصأ نوكي ال نأ -

 دلولا ةداهشو ءالع نإو هدلول دناولا ةداهش لبقت الف
 ٠ .لفس نإو هدلاول

 همغو هيخأل لجرلا ةداهشك براقألا ةيقي ةداهش لبقتو

 ش : .امهريغو
 ءةيحورلا ةقالع هل دوهشملاو دهاشلا نيب نوكي ال نأ - ©

 رخال نيس ورلا هحلا دايس ليت ااق
 ..بات نإو فذقلا يف ادودحم نوكي ال نأ -5



 ار

 ١ :هتداهش لبقتال نم ٠
 .ةتواهش لبقت ال نب يلي اميق ركل ْ

 .ثيحملا ةداهش ١-

 .ةينغمو ةحئان ةداهش -؟

 وول ع ةمرخل نم داع 1

 .رويطلاب بعلي نم ةداهش -

 .سانلل ينغي نم ةداهش -ه

 .دودحلا اهب قلعتي يتلا رئابكلا نم ًاباب يتأي نم ةداهش -"

 | .رازإ ريغب مامحلا لحتدي نم ةداهش - 7.

 .جنرطشلاو درتلاب رماقملاو ابرلا لكآ ةداهش -8
 ىلع لوبلاك «ةفخختسملا لاعفألا لعفي نم ةداهش -5

 .قيرطلا ىلع لكألاو «قيرطلا
 .فلسلا بس رهظي نم ةداهش ٠-

 .امهتكرش نم وه اميف هكيرشل كيرشلا ةداهش -
 . .يمذلا ىلع يبرحلا ةداهش -5

 .ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش ١-

 :هتداهش لبقت نم

 نإو ضعي ىلع ميهضع ملل لأ ةداهش لقت ١-

 .مهللم تفلتخا
 .انزلا دلوو يصخلاو فلقألا ةداهش لبقتو -؟
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 يناكرسلا يحال ىحتانإ ذب نافلا ةداهش لبقتو -

 . .تابوقعلا يف لبقت الو ءالف الإو هتداهش

 :ةداهشلا يف فالتخالا
 لق كايف «تلبق ىوعدلا ةداهشلا تقفو اذإو

 عم ةرابعلاو ناكملاو تقولا يف ذنادهاشلا فلتحخاولو

 لبقت رارقإلا يف كلذ ناك نإذ :ينععلا ىف يقاس وسلا

 ْ .ةداهشلا فالتخا بجوي الو ءامهتداهش
 عيبلا ءاشنإو لتقلاو بصغلا نم لعفلا يف ذناك نإو

 . دحوي مل امف ؛ةداهشلا فالتحلا بجوي هنإف هوحنو قالطلاو
 .لبقي ال نادهاش دحاو لك ىلع

 .لبقت ال هب دوهشملا سنج يف نادهاشلا فلتا اذإو

 رخآلا يف لخدي امهدخأو ءرادقملا يفافلتخا ولو

 رخآلاو فلأ ىلع امهدحأ دهش اذإ امك «رثكألا يعدي ىعدملاو

 .لقألا ىلع لبقت امهدنعو «ةفينح يبأ دنع لبقت ال :نيفلأ ىلع

 نيتقلط ىلغزخآلاو ةقلط ىلع امهدحأ دهش اذإ اذكو

 .لقألا ىلع لبقت امهدنعو «ةفينح يبأ دنع لبقت ال ثالث وأ ,

 سمو لأ ىلع رخآلاو :قلآ لغامسدعلا ةهشااذإو
 .عيمجلا دنع فلأ ىلع لبقت هنإف رثكألا يعدي ىعدملاو «ةئام

  :ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 ْ طقسي ال «قح لك يف ةز ع اول دلو
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 .دودحلاو صاصقلا يف لبقت الو «ةهبشلاب
 لبقت الو «نيدهاش ةداهش ىلع نيدهاش ةداهش زوجتو

 .دحاو ةداهش ىلع دحاو ةداهش

 ٠ :ةداهشلا سلع ةداهشلا لمعت ةيفيك

 :عرفلا دهاشل لصألا دهاش لوقي نأ داهشألا ةفضو

 ءاذكب يدنع رقأ نالف نب نالف نأ دهشأ ينأ يتداهش ىلع دهشا

 . ةسفن ىلع يندهشأو

 1 ا “هسفن ىلع يندهشأو” :لقي مل نإف

 :ةفاهشلا سلع ةداهشلا ءاذأ ةيضيك

 انالف نأ دهشأ :ةداهشلا ءادأ دنع عرفلا دهاش لوقيو

 :يل لاقف ءاذكب هدنع رقأ انالف نأ دهشي هنأ هتداهش ىلع يندهشأ

 :كلذب دهشأ انأف .كلذب يتداهش ىلع دهشا

 :ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبقت ىتم

 ةداهشلا ىلع ةداهعلا يأ عرفلا ذوهش ةداهش لبقت الو

 :ثالث تالاح يف الإ

 .لصألا دوهش تاماذإ ١-

 .ادعاصف مايأ ةثالث ةريسم لصألا دوهش باغ اذإ -؟

 هعم نوعيطتسي ال انضرم لصألا دوهش ضرم اذإ -#

 .مكاحلا سلجم روضح



 لورا

 :روزلا دهاش ةيوقع
 هدهشأ لب ءروزلا دهاش رزعأ ال ههّللا هْمَحْر ةفيتحوبأ لاق ٠
 00 ا .قوسلا يف

 .هسبحنو اعجوم ابرض هبرضن :هّللا اههمحر الاقو

 ل

 ةداهشلا نع عوجرللا
 :حصيو «يضاقلا ءاضق دعب حصي ال ةداهشلا يف عومرلا

 ا .يضاقلا ةرضحب ناك اذإ هليق

 عوجرلاب همزلي الو ءهتداهش تطقس مكحلا لبق عجر اذإف

 قح يف عوحرلا حصني أل «يضاقلا ءاضق دعب عجر اذإو

 يف افلتم ريصي نكلو «يضاقلا ءاضق عوجرلاب خسفي ملو ءمصحلا
 دوهشملل ضوعلا لصح اذإ الإ هتامض همزليف هيلع دوهشملا قح

 نوكي الف ءضوعب افالتإ نوكي هنأل «نمضي ال كلذ دنعف هيلع

 .ىنعم افالتإ

 قجلا نإف دوهشلا ضعب يقبو ءدوهشلا ضعب عجراذإو

 :ضعبلا عجر ام ردقب فلتيو ءدوهشلا ءاقب ردقب ىقبي

 ٠ :اهنم «لئاسملا نم ريثك جّرخُي لصألا اذه ىلعو
 ءامهتداهشب مكاحلا مكحف «لامب نادهاش دهش اذإ ١-



 . لد ْ

 .هيلع دوهشملل امض ءاعحر مث
 .لاملا فصن نمض امهدحأ عجر نإو 1 -

 ل 0
 .نيدهاشلا ءاَقبب لاملا ءاقبل هيلع

 ءاقبل « لاملا فصن مهزلة ةثالث ةعبرألا نم عر ولو
 .دحاو دهاش ءاقبب فصنلا

 ةأرما تعجرف :لام ىلع ناتأرماو لججر دهش ولو -7
 ضنا ءاقل لاملا فصن اتنمض اتعجر ولو «لاملا عبر تنمض

 ش .ذحاو لج ةلزنمب نيتأرملا نأل ءلجر ءاقب# :
 اوعجر مث «لامب لحر ىلع ةوسن ةرشعو لحجر دهش نإو >5

 ىلعو «لاملا نتدس لجرلا ىلع :ةفينحوبأ لاق ءمكحلا دعب اعيمج
 .ددحاو لج ةلزنمب نينأرما لك نأل هسادسأ ةسممخ ءاسنلا

 ىلعو ءفصنلا لجرلا ىلع :دمحمو فسويوبأ لاقو
 .ةداهشلا رطش نهل نرثك نإو ءاسنلا نأل « «فصنلا ءاسنلا

 ءرثكأ وأ ةميقلا لثمب عيش عيبب نإدنهاشلا ذهش نإو 6
 .ضوعب فالتإ اذه نأل ءانمضي مل اعجر مث

 1 ردقب فالتإ هنأل ءناصقنلا انمض ةميقلا نم لقأب ناك نإو
 ٠ يك ْ . '.ناصقنلا

 .وهو مهرد فلأب ةأرما جوزت هنأ لحر ىلع ادهش ولو -1
 امهنأل ءات_مضي مل اغجر مث ؛حاكنلاب يضاقلا ىضقو ءاهلشم رهم



 اا

 0 .لاملا ةلباقمب غضبلا هل تبث

 دعب ميسر هت ةمملل وراح لج ىلع راهس رو ا

 24 .رخأ ىلع داز ام رجأتسملل نامرغي امهنإف كل فمما

  ضؤوع ريغب ب يتابلاو للملا رحاردع لصح ضوغلا نأل ءلشملا
 0 ١ .افالتإ توكيف

 0 تر فا طنوس لو نع د ولكم '
 0 ها 02 0 ةموصخلا دنع يضاقلا

 0 م م '. .ديلاةيد

 الخ نرحب وأ اعلا تي لحر ىلع ديشول ذك ٠

 و يضاف يطفو دعا لف ىلع انه وو - ها
 4 .اندنع امهيلع صاصق الو «ةيدلا انمض :اعجر مث ٠

 07 ىلع نارمخآ دهشو ءاقؤلاب لحجر ىلع تأ دهشولو ٠١
 0 :ميجرلا ةماقإ د عنب اوعحر مث ءناصحأاإلا

 ؛انزلا دوهش ىلع ةيدلا بجتؤ ميش ناضحإلا دوهش ىلع بحيال

 3 طرف نا صحالا و ةلغانرلا نأ

 ان ل

 : .كاصحإإلا

 0 ا :

 .هرارقإب افذق تراص هتداهش نأل ءفذقلا دح
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 نإ هدوهش ةثالث عابأ الث اقبل يدنا عير نمضسو

 :كلذكف رخآ عجر

 مهنإف حلا ةماق لق بطلا دعت مهم جاو عضال
 لاقو «فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع فذقلا دح اعيمسج نودحسي

 .هدحو عجارلا دحي :دمحم '

 اعيمج نودحي مهنإف محرلاب ءاضقلا لبق دحاو عججر نإ

 0 يا
 دوهش عجرنإو ءاونمض عرضلا دوهش عحراذإو ١1

 نامض الف انتداهش ىلع لصألا ةوهش دهشن ملزاولاق وأ ءلصألا

 .اونمض مهتيكزت نم نوكزملا عحزاذإو 1 '



  باشك

 مر يهني ةمسق ءاملا نأ مهول :ئلاعت هللا لاق
 ٠ بأ لق عير نب دعس ايا انا اهللا لوس اي :تلاقف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لور ىلإ دعس نم اهيتنبام عسر نب دعس ةأرما تءاح : :لاق هنع هللا يضر رباح نعؤ

 'ءكلذ يف هللا يضقي : :لاق ءلام امهلو الإ ناحكنت الو ءالام امهل عدي ملف امهلامإ ذخأ امهمع نإو ءاديهش ادحأ موسي كلعم ٠
 لإ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ثعبف «شنارسلا أ تف
 امو“ «نمثلا امهمأ طعأو « «نيثلثلا دعس يتنبا طعأ” :لاقف امهمع
 : مر“ كلوهف يتب

  :ةوسقلا ىنعم
 . .ماستقالا ةغل ةمسقلا
 .نيعم ناكم يف عئاش بيصن عمج : :اعرشو

 :ةمسقلا ببس
 وللا ىلع هيصنب عاشتالا مهضعب وأ مهلك ءاكرشلا بلط

 ؟م|رمقلا ةروس 1 )١(
 5 0[. :مقر) بلصلا ثاريم يف ءاجام باب ضئرفلا 3 يف دؤادوبأو (؟ : ا قر تان تارم يف ءاح ام باب ضئارفلا يف يذسرتلا اد 40 .
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 - :ةمستلا نكر
 يف ليكلاك :ءابصنألا نيب زييمتلاو زارفإلاهب لصحيام

 «تاعو نزل قر كلارك لا قدروا و فاكس

 .تادودعملا يف ددعلاو

 :ةعهسمقلا طرسش

 يفي اذهل يف م يسن هادين مر

 "فرك رطلخلا

 1 :هرجأو مساقلا بصن

 يس لاص  جل يامماب يعم ما حب ْ

 .ةرحبأ ريغب سانلا نيب

 تيب نم ةقزري الو ةرجألاب مسقي امساق بصني نأزاحو

 1 5 ْ .لاملا

 :فاصوا ةثالث مساقلا يف بجيو

 7 ”,التعنوكي نأ

 .انومأم نوكي نأ - ْ

 .ةمسقلاب املاع نوكي نأ -

 :ةمسقلا عاونأ

 :ناعوت ةكرتشملا عاونألا يف ةمسقلاو

 .عفانملا ةمسقو «نايعألا ةمسق



: 
0 

 ٠ ' .ةكرتشملا نايعألا ةعسق
 ْ 7 .بزاقتملا يددعلاو توزوملاو ليكملا لثم ريغ ال ءايصنألا زييمت نوكت اهنمسقف ءةيواستم الاثمأ.نوكت دق ةكرتشملا نايعألاو 5

 ينور كانا ملا |
 ىنعم يف نوكت اهتمسقو «ناويخلاز
 .يرتشملا نايمألا ةمسق ماقحأ

 ْ ل
 نركت دقو ني بو يضاقلا نم دوكت دق ةمسقلا ْ ١

 ش ش يضارتلا دانع ءاكرشلا نم
 نإف : ل ادد قاد يطاق ير 1

 زار رقيق داك ا «مسقي هنإف مهل ةعفنم ةمسقلا يف تناك
 هيلع ايضارت نإو لعفي ال هنإف «كلذ ىلإ مهل ةحاح

 ف تنسق يضاقلا نم الطو ,مامح نينا نين اناك إف
 ضعبي عافتنالا نكميال هنأل ,اررض ةمسقلا يفانأل «ءمسقي ال
 .ضعبلا نود مامحلا

ْ 
 .امهسفنأ ىلع امهتيالول ءزاج امهسفنأب امسق ولو
 ةاهوجلاو :ةلخاولا بوثلاو دحاولا تيبلا يف مكحلا اذكو

 نما ساحب ولو« «يضاقلا نم ةمسقلا زوحت ال: :ةدحاولا
 .زاجب امهسفنأب
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 «لياق صقش اهيف امهدحأل راد نينثإلا نيب ناك ولاذكو ْ

 بلط نإو ؛هيف هل. ةدئاف ال هنأل يسقي ليلقلا بحاص بلبط نإ

 .زاخ امهسفنأب امسق هلو :مسقي زيثكلا بحاض.:

 00 :موسقملا عاوتأ 7 ١

 .لوقتمو ر ,.انتع «قاعون موسقملاو.

 َع

 اراد تيزقيا يفو «يضاقلا دنع ءاكرشلا رضح نإف ش

 يبأ ءانع يضاقلا اهمسقي مل «نالف نع اهونزو ء مهنأ ًااوعداف «ةعيض :

 .هتلرو ددعو تالا ترق ىلع ياا اردبلل تح هللا نحر ةقينح ١ ١

 هنأ دهشيو مهرارقإب يماضا بح :هللا اههمحر ل 1

 مسقي هنإف : :لوقنم ع ريض ضو و داك دلو :

 .:قافتالاب مهرارقإب

 ,ةمسقلا اوبلطو ,راقعا ووتش ذا مهنأ اوعداو اورضح نإو ْ

 ٍ .قافتإلاب رارقإلاب مهنيب مسسقي هنإف

 راقعلا لقتنا فيك اوركذي ملو ةمسقلا اوبلط اذإ اذك و

 هل يلو ال ريغص وأ ءبئاغ ريبك ةر ولا يف ناك !ذإو -#

 «لاح لك ىلع مسقيال ةفينح يبأ دنعف :ةمسقلا ةئرولا ةيقب بلطف

 «مهنيب مسقي نيرضاحلا رابكلا دي يف رادلا كف نا ايهدقمو

 الجر غصلا نع لكويو «هظفحي نيمأ دي يف بئاغلا قح عضيو



 ضي

 ,ريغصلا دي يف وأ ءبئاغلا دي يفرادلا تناك نإو

0 
 ْ .ةثرولا ددعو ثاريملا

 باحصأ مهنأ اوعدا وأ ءراقعلا اورعشا مهنأ اوعدا ولو
 ضعبو ةمسقلا اوبلطو « ؛مهيلإ لقتنا فيك اوركذي ملوراقعلا
 .مسقي ال يضاقلاف : بئاغ ءاكرشلا

 مهنيي اهتمسق اوبلطف ءرود ءاكرشلا نيب تناك ولو -ه
 بيت دحاو لكل لحي ذأ هلا همر في يأ دنع زحما
 رودلا هذه تناك ءأ اوس «ةدح ىلع راد لك مسقي ل ابءةدحاو
 .ةفلتخم دالب يف وأ ةدحاو ةدلب يف وأ «ةقصالتم

 1 نااوابحاا ءةمسقلا يف ليدغتلا نكسي نانك نإ :الاقو
 1 .ةدحاو راد يف هبيصن دحاو لكل لعجي

 مسق :ةعيضو راد وأ «توناحو راد مهنيب تناك اذإ امأ
 ْ ْ . .هتدح ىلع دحاو لك

 ةرايسلاو منغلاو رقبلاو لسبإلا ل اثم لوقنملا يفامأف
 دحا و لك بيصن لعجي نأ ز ٌراجف :ن وزوملاو ليكملاو ةنحاشلاو
 نأ ءدحاو سس مهتيب اسك اذإ فالدخ الب دمحاو نمش ين
 .ريسي توافتلا

 11ش



 ال

 ةيرانلا ةجاردلا رخآللو ةنحاشلا رمخآللو ةرايسلا مهدحأل

 .عاونألا فالتخال

 ءاملا ليسم اهيفو من ا حل وع 1
 :ناتلاح اهلف :امهوحنو قيرطلاو

 ليسمو اقيرط امهنم دحاو لك بيصن يف لعجي نأ ١-

 .ًانكمم كلذ ناك اذإ ءلكلا يف ةمسقلا حصتف هءام

 لب ءامهدحأ كلم يف قيرطلا لعج نكمي ال نأ -

 .هكيرش بيصن يف قارطتسالاو ءاملا لييست ىلإ جاتحي

 امهنيب رادلا تمسق ينأ :ةمسقلا يف مساقلا ركذ نإف

 ءاملا لييست قح هل نوكيف ءامهنيب اكرتشم ىقبي هنإفاهقوقحب

 .هكيرش بيصن يف قارطتسالاو
 نزكيو ةمسقلا سقت قوقحلا مساقلا ركذي مل نإو

 ا
 «عارذلاب ةطرفلا بيتقتل هنإف ءرادلا تمسق اذإو -

 نم اعارذ رثكأ امهدحأل لعجي نأ زوجيو «ةميقلاب ءانبلا مسقيو

 .رثكأ هتميق نأل «رخآلا

 وأ ءرخخآ لجرل ولعو «ءاكرشلا نيب لفس ناك اذإو 8

 هنإف :لفسو ولع ءاكرشلل ناك وأ «رخخآل لفسو ءاكرشلا نيب ولع

 هيلعو دمحم دنع ةميقلاب مسقيو «هتدح ىلع دحاو لك موقي

 .كلذ ريغب ربتعي الو.«ىوتفلا



 ا

 اع طرا واوا #ةنلا دعب نيد فلل و ملط ذو 3
 مهلف :يبنجأل ةيصولا ترهظ وأ «يصو هل نكي ملو كردأ لفط وأ
 2-0 .اهيف طلغ مساقلا نأل «ةمسقلا ضقن

 الو نيدلا هنم ىضقي مسق ام ىوس لام تيملل ناك نإف

 ٠١- خسفت مل هنيعب مهدحأ بيصن ضع قحتسا نإو '
 نم كلذ هتصحب عحريو ءهّللا همحر ةفينح يبأ دنع ةمسقلا
 .ةمسقلا خسفت :الاقو هكيرش بيصن

 ناك ام لك امهلف «يضارتلاب امهنيب امستقا اذإو ١-

 نأل «بيعلاب درلاو طرشلا رايخو «ةيؤرلا رايخ نم ؛عيبلا يف امهل
 .عيبلا ىنعم يف يضارتلاب ةمسقلا

 هيف تبغي الو «بيعلا يف كلذكف «يضاقلا مسق اذإ امأف
 .طرشلا رايح الو «ةيؤرلا رايح

 وأ ءارثي هبيصن يف رفتحي نأ نيكيرشلا دحألو -١؟

 ' .نيراجلا يف مكحلا اذكو «هكيرش بيصنب رضي ناك نإو «ةعولاب
 . :ةهسقلا ةيفيق

 :رومأ ةمسقلا يف عرش اذإ مساقلل يغبنيو

 انالف نأ ساطرق يف بتكي نأب :همسقي ام رّوصي نأ ١-
 .اذك هبيصن انالفو ءاذك هبيصن

 مهيلع موسقملا ماهس ىلع موسقملا يوسي نأ -؟
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 مهيلع موسقملا يف ءابصنألا لقأ ناك نإف :ءابصنألا لقأ ربتعيو

 !ءاعجي «سدسلا ءابصنألا لقأ كاك دكإو ةانابنا اتايمسي ءانبن

 .كلذ ىلع سقو ءاسادسأ

 ناك اذإ هموقيو ءههردق فرعيل موسقملا عرذي نأ -7

 ال ىتح هبرشو هقيرطب رخآلا نع بيصن لك زرفي نأ - ع

 . .ارج ملهو ثلاثلاو يناثلاو لوألاب ءابصنألا بقلي نأ -ه

 جر خخ نمثف ع عرقيو مهيماسأ بتكي :ريخألا ىفو-5

 : موعد ناب امر عرش جرا لروا مهجلا سحاب عينا

 .ريألا ىلإ يهتني نأ ىلإ يناثلا

 دخلا طنط عناد نيب ناك اذإ :كلذ نايبو

 ءاسادسأ ضرألا لعجي :اهفصن رخآلو ءاهثلث رمخآلو ءاهسدس
 .ءابصنألا لقأب ارابتعا

 نيا نماسملا ىلا ياتو ىلا ءانزدلا بشاب مق

 ىطعأ ل وأ همسا جرخ نمف :همك يف اهعضيو ءاكر شلا يبماسأ

 نإو ءلوألا مهسلا هلف سدسلا بحاص ناك نإنف :لوألا مهسلا

 تاك نإو ءهيلي يذلا مهسلاو لوألا مهسلا هلف ثلثلا بحاص ناك

 .هنايلي ناذللا نامهسلاو لوألا مهسلا هلف فصنلا بحاص

 نوكسو سفنألا بيبطتل يه امنإو «ةبجاوب تسيل ةعرقلاو
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 مهنم دحاو لكل نيع ول يضاقلا نإ ىتح «ليملا ةمهت يفنلو «بلقلا
 .مازلإلا كلميف ءاضقلا ىنعم يف هنأل ءزاج عارقإ ريغ نم ابيصن

 ٠ .:ةمسقلا عاونأ نم يناثلا عونلا
 .ةاياغم ىمست يّشلا يضو ,عفانصلا ةمسق يضو
 ٠ :ةاياهصلا عاونأ

 نم ةاياهمو ناكملا تيح نم ةاياهم :كاعون ةاياهملاو :
 .نامزلا ثيح

 «ةريبك راد تناك نأب :ناكملا ثيح نم ةاياهملا ةروصو
 نمو اجب اندر كرس يسايروعألاو جان ايجدج ا وكسم

 .ةدملا نايب اهيف طرتشي الو «عفانملا ةمسق |
 . .زاج هبيصن امهدحأ رجآ ولو ْ

 :ةريغص راد تناك نأب :نامزلا ثيح نيف ااوعلا ةروصو
 ىف وهو ,رئاج اضيأ اذهو ءارهش رخآلاو ارهش اسهدخأ نككسني
 .ةدملا نايب طرتشي اذهلو «ةيراعلا ىنعم

 .عفانملا ةمسق اهنأل «ضعبلا رخخآلاو «ضعبلا امهدحأ عرزي نأ :يضارألا يف زاحو
 ىمدحأ ذخأي نأب :كرتشملا رجشلا يف كلذ زج ملو

 قاقحتسا اهنأل «ةفئاط رخآلا ذحتأيو ةصاخ اهرمثب عفتني ةفئاط
 .عفانملاب نيعلا

 ا



 ' قدرا

 باعك

 ' ةارسسكإلا
 هركأ نم الإ هناميإ دعب نم هّللاب رفك نفإلل :ىل ااعت هّللا لاق

 مهيلعف اردص رفكلاب حرش نم نكلو «ناميإلاب نكمطم هبلقو

 0 ميظع باذع مهلو هللا نم بضغ

 محلو مدلاو ةتيملا مكيلع مّرح امنإإل :ىلاعت لاقو ْ

 ا! الف داع الو غاب ريغ رطضا نمف ذ ءهّللا ريغل هب هب لهأ امو ريزنحخلا '

 #0 ميحر روفغ هّللا نإ «هيلع

 :ةاركإألا ىنعم

 .انعرش وأ اهتطدهركي يش ىلع ةانسنالا لمسك ةعلوا كازا

 «لتقلاب ديعولاب ههركي ئيش ىلع ريغلا لمح :عرشلا يفو
 ديدشلا يذألا وأ لاملا فالتإ وأ ءنجسلا ؤأ برضلاب ديدهت وأ

 .هتم بلط يذلا لعفلا ىلإ اعوفدم هب ريصي ىتح يوقلا ماليالا وأ

 :هاركإلا عاونأ

 .:ناعون هاركإلاو

 . لتقلاب فيوختلاك :رارضإلاو ءاجلإلا بجوي عون ١-

 .فلتلا هنم فاحخي يذلا يلاوتملا حربملا برضلاو ءوضعلا عطقو .

 ٠١ 3/لحنلا ةروس (1)
 77١/ةزقبلا ةروس (1)



 ل

 فيوختلاك :رارضإلاو ءامجلإلا بجوي ال عونو -؟
 ْ .ريسيلا برضلاو ديقلاو سبحلاب
 | :هأركإلا ةحص ةورعش

 .:طورش ةعبرأ دوحوب الإ هاركإلا ربتعي الو.
 ءاوس ءهب ددهي ام عاقيإ ىلع رمآلا هِركشلا ةردق : لوألا

 .امهوحت وأ اًضل وأ اناطلس هِركُملا ناك ٠
 ام عقوي رمآلا هركُملا نأ رومأملا هّركَملا نقيت :يناثلا

 , .هبددهي

 وأ ءاوضع وأ اسك افي ةياوزكتلا ئيشلا نوك :ثلاشلا
 ٠ .اضرلا مدعي امع بحجوي

 لقيام زكا نع اهنقتن روتاملا زكا هوك :عبارلا

 .ةاركألا .

 :هاركإلا هيلع قي ام عاونأ
 نم نوكي نأ امإ كرتلاو لعفلا نم هاركإإلا هيلع عقي يذلاو

 :ةيعرشلا رومألا نم نوكي وأ «ةيسحلا رومألا
 :يسحلا لعفلا ىلع هاركإلا :ل وألا

 :ماسقأ ةثالث ىلع وهف ةيسحلا لاعفألا ىلع هاركإلا امأ

 حيحصلا هاركإلا دعب ابحابم ريصي ام :لوألا مسقلا
 .ريزنخلا لكأو ةتيملا لكأو رمحخلا برشك

 وهو رارطضالا بحوي عئيشب هاركألا نوكي نأ :هتروصو



 رمآللا هركملا 00 تاكو ؛هوحنو وضعلا عطقو لتقلا

 .هرمأب روماملا هركملا لئتمي مل ول هب دعوتي ام لعفي هنأ

 وأ رمحخلا ير لاشتمالا هل حابيف
 عطق وأ هلق يت -- عداقي ممل ولو «هيلع ِمّنِإ الف ريزنخلا وأ ةتيملا لكأ

 1 .مثأ وهف هوضع
 «هدعوأ ام ققحياال هنأ :هركملا لاح بلاغ ناك نإو

 رزقلاو سيعلا# ننقل ىلا قوس دون لاعب فيوحلا تاكو

 . مثأي ىتح «هيلع مادقإلا هل حاسي ال هنإف «ريسيلا برضلاو
 .هيلع مادقإلاب

 يار ف صخري ام :يناشلا مسقلا :

 ىلع رفكلا ةملك يرجي نأ ىلع لتقلاب هركأ اذإ امك :ةمرحلا

 نأ ىلع وأ ءملسو هيلع هللا ىلص ادمحم متشي نأ ىلع وأ «هناسل
 .لعفلا هل صخري نكلو «كلذ هل حابي ال هنإف «بيلصلا ىلإ يلي

 .هيلع من الف ناميإلاب نئمطم هبلقو هرمأب لثتما اذإف
 .اروحأم ناك رفكلا رهظي ملو لتق ىتح ربص نإو
 ىلع هنم فانخي رمأب ملسم لام فالتإ ىلع هركأ اذإ اذكو

 «ةصخر كلذ لعفي نأ هعسو ؛هئاضعأ نم وضع ىلع وأ «هسفن

 .رمآلا هركملا نّمضي نأ لاملا بحاصلو «كلذ هل حابيالو

 نإو ةصخر هيف نوكي الو احابم ريصي ال ام :ثلاثلا مسقلا

 لتقي نأ ىلع لتقلاب هركأ اذإ امك :هسفن ىلع لتقلا فاخخسي ناك



 نسورخل

 ْ : ىلا هيف قاع يرض هرضي وأ هوضع عطقي وأ ملسملل نال
 ١ . لتقي ىتح ربصي لب هيلع مدقي نأ هعسي مل

 ىلع صاصقلاو ا هركملا رمأل الاثتما هلتق نإف
 .ادمع لتقلا ناك نإ ههركأ يذلا

 يفرك نسطلا هكذ

 0 ءلحرلل
 دنع دحلا هيلع بجو :ه هركملا رمأل الاثتما لحجرلا ىنز نإف

 .ناطلسلا نم هاركإلا نوكي نأ الإ ١ هللا هضودخا يل

 .-رهملا وهو-رقعلا
 :يناثلا

 سس

 :ناعون وهو
 ا را

 .ام ئيش رارقإ ىلع هاركإلا -
 :نيهجو ىلع وهف فرصت ءاشنإ ىلع هاركالا مأ
 لمقحي فرصت ءاشنإ ىلع هاركالا نوكي نأ :لوألا هجولا

 .... هلإفءاهوحنو ةراحإلاو ءارشلاو عيبلك اضرلا هيف طرتشيو «خسفلا
 وأ نييخلاب وأ لتقل هاركإلا ناك ءاوس ءادساف فرصتلا نوكي
 د
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 نإو عيبلا ىضمأ ءاش نإ :رايخلاب وهف ىرتشاو عاب نإف

 .هحخسف ءاش

 .الف الإ :كلملا ديفي ميلستلا دّتعلا اذهب لصتا نإو

 ال فرصت ءاشنإ ىلع هاركإلا نوكي نأ يناثلا هحولا

 ' نيميلاو قالطلاو حاكنلاك :اضرلا هيف طرتشي الو خسفلا لمتحي
 ش ١ 2 .اهيف فرصتلا ذفني هنإف :اهوحنورذتلاو

 ةد ٠
 آلا هركملا ىلع ىمسملا ريغ يف ةعتملاو «ىمسملا

 0 اا ىلع بجي لوخدلا دعب ناك نإو

 .عضبلا عفانم يفوتسا هنأل

 ئيسش رارقإ سلع هاركإلا
 رارقإلا ناك ءاوس 9 ْ

 .كلذ وحن وأ قالطلا وأ لاملاب
 .. «سانلا دنع ربتعم ئيش ديعوب هاركإلا ناك اذإ اذه ن كلو 1

 ٠ قرشلا نم رومامسلا هّركملا لاح فالشخاب كلذ فلتخيو

 1 . يف هاركأإ ذحاولا طوسلا نإ : انف فس ةرقلاو يفصل ةءاندلاو
 امر دركلا ضاعبلا قح يف هاركإب سيلو «سانلا ضع قح
 .هيف سانلا لاوحأ فالتخال يضاقلا يأر ىلإ



 يركن

 رييسسللا
 مكلاومأب اودهاجو الاقثو افافتح اورفناإ» :ىلاعن ِهّللا لاق .

 مرهّللا ليبس يف مكسفنأ

 .مر#مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتكو» :ىلاعت لاقو
 . نوكيو ةئتف نوكت ال ىتح مهولتاقوإإل :ىلاعت لاقو

 0 : ْ مر6هلل نيدلا

 :ريبسلا ىنعم ١

 ١ .رومألا يف ةقيرطلا يهو :ةريس عمج : :ةغللا يف ريسلا.
  يبنلا ةرينسب صتخي امبب ءادنقالا نع ةرابع عرشلا يفو

 ' ..هيزاغم يف ملسو هيلع هللا ىلص :

 . .داهجلا :انه ريسلا ىنعمف ٠

 عنتما نم ا و.«قحلا نيدلا ىلإ ءاعذلا وخا :داهجلاو

 ْ .لوبقلا نع

 ظ :داهجلا مكح
 نم قيرف هب ماق اذإف ؛نيع ضرف ال ةيافك ضرف داهجللا

 .هكرتب سانلا عيمج مثأ دحأ هب مقي مل نو «نيقابلا نع طقس سانلا

 )١( ةروس التوبة/4١
 )١( ةروس البقرة/5١5 7

 ةروس(9) ١98/0



 مام

 نادلي نم ةدلب ىلع ودعلا مجه نأب اماع رنيفنلا ناك اذإو

 |. «نيملسملا عيمج ىلع نيع ضرف داهجلا نوكي ذئنيحف «نيملسملا
 . ناك اذإ امهدحأ وأ نيدلاولا نذإ ريغب جرخي نأ دلولا ىلع بجيف

 ١ .اتيم رحخالا

 ”' .اهجوز نذإ ريغب جرخت نأ هيلع ةرداقلا ةأرملا ىلعو

 الإ اوجرخي نأ ىلوألا ةروصلا يف ءالؤهل زوحيالو
 1 0 .نذإلاب

 : :لاتقلا ةيفيك 1

 وأةنيدم اورصاختو برجل اخ كوستال خد اذا

 ل ملع نإف: رافكلا نم اموقاوقل وأ انصح

 ١ :ةبترم ةثالث رومأ ىلإ مهوعدي نأ يغبني ءالص
 د ته كرا معارتعلب نأ يعض 1١

 .مهلانق نعاوفك هللا نيدل اوملسأو ْ

 نإف «ةيزجلا ءادأ ىلإ مهوعد مالسإلا نع اوعنتما نإو - 1

 ئ ا ا ساو 00 تر

 هيلع لع لم واتا ةزجا أ نعاوبأ تف - ١ ا

 .مهوبراجو

 ديبار راو فج مرر جارت زوجيالو

 ها اذه ىلع مهوعدي
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 .بحتسي لب كلذ بحي الف «ةوعدلا مهتغلب اذإ امأف

 0 .لاققلا تالا مادختسا
 ا

00 
 نم مهباهرإل اببس نوكت ةلآ ل اكب اومدختسيو «ءاملاب مهوقرغيو
 .تاحخوراصلاو لبانقلاو تارايطلا

 مهيف ناك نإو لئاسولا هذهب مهعم ةبراحملا تزاحر
 1 .مهزاجتو ن ةيملسملا يراسأ

 نييلسلا لافطأب اوسرتت نإو ةبراحملا تزاح اذكو
 .نيملسملا نود رافكلا لتق نودصميو «مهاراسأبوأ
 -  :لتقي 2 نمو لكقي نم

 .لاتقلا لهأ نم ناك نم لك :اولتقي نأ مهل ةازغلا مث :
 لهأ نم نكي مل نإو و لتاقي نم لك اولتقي نأ مهلاذكو

 1 .نونحملاو يبصلا وحن ةلمجلا يف لاتقلا
 :هلنق زوحي الف لاتقلا لهأ نم سيل نم لئاسقي مل اذإ امأ

 بهازلاو دعقملاو ىيعألاويبصلاو «يتاننلا حضاومو
 .ةأرملاو نونجملاو

 1 ا يف 0_0 نوكي وأ اولتاق اذإ ءالؤه لتق زوحيو .
 . 2 .ةكلم تناك اذإ ةأرملا لتقزوحيو
 ىلع لدي وأ 0 ا يل



 قري ٠

 را ودا رودرا نا ييدايعملا شرم
 نذالاك مهع اضعأ وأ ىراسألا فارطأ عطنق ةلثملاو

 .نابسللاو فنألاو

 :رارشلا زوجي ىنم
 :نظلا بلاغ ىلع ىنبم رمألا اذه

 نأي سأب الف لتقُيو بلغُي هنأ لتاقملا نظ ينف بلغ نإفأ -
 حالس هعم نكي مل اذإ دحاولا نإ ىتح «ددعلاب ةربع الو «مهنم رفي

 ا رفي نأب سأب الف

 :برحلا لهأ عم ةعداوملاو حلصلا مكح

 دوما لاا علوا رج ابا يرانا

 .لاملا ريغب وأ لاملاب مهنم ايرف

 نوملسملا نوكي نأب ةحلصم حلصلا يف نكي مل اذإ امأو

 ٠ .مهتحلاصم زوجت الف رافكلا نم ءايوقأ

 ةدنملا هذه لبق رافكلا ادبو «ةدمل مهعم حلصلا عقو اذإو

 .مهيلإ ذينلاو مهرابخإ ىلإ ةحاح الو «مهلتاق مامإلا نإف ةنايححب

 عفنأ حاصلا ضقن نأ يأر مث «ةسم مهحلاص نإو'

 هو يح حطقا سقي مربعا نأ موبإ دب يع سكل

 5 . .مهلتاقو اريرغت

 مل نإ لاملا نم مامإلا هذحتأ امف :لاملاب حلصلا ناك نإو

 ندب مهلا هز ملط نوع
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 :نامألا مكه ٠

 ٠ |[ ةأزما وأ لجر نمأ اذإو.
 5 نم دحأل زوحي الو ؛مهنامأ ص: :ةنيدام لهأ وأ نصح لهأ
 0 0 ير رأ رحاو طيعو اناخ : ”:ناك ٍءاوَس «يأرلا لهأ نم رم نمآ يذلا ناك اذإ مهلاتق نئيملسملا .

 اس دق مواقع راسا انابا
 ْ لا
 ةدسفم نامألا اذه يف نأ مامإلا يأر م رمث :نامألا خص نإف

 ش مثءكلذي مهريخي الو نكلو هنامألا ضقن اح: :نيملبسملل

 الو برحلا رد ل ينل لسملا رحانلا ام زوحسالو 0
 .برحلا راد يف ريسألا نامأ

 داس رجل نأ د طا قل دا رجب انكر

 '  .مالسإلا راد ىلإ
 :ىيفلاو مئانغلاو لافنألا ريسفت

 .ئيفلاو «ةمينغلاو لفنلا :ءايشأ ةثالث انه ٠

 مهل اضيرحت ةازغلا ضعبل مامإلا هصحن ام وه :لفشلا ١-
 ”نم“ةيرسل قاق وأ :هبلس هلف اليتق ل فق نم :لاق نآب لافتا لع

 .كل وهف تبصأ ام :نيعم دحأل لاق وأ .مكل وهف متبصأ
 هب صقخي هنإف ائيش ءالؤه باصأ و كلذ مامإلا لاق نإف



 نورا

 .ةارغلا نم هريغ هيف كراشيالو

 دعم يذلا مهحلاسو ل ريحلا تالا نعةزابعا :بلسلاو 0

 ْ . دلع ىلع يتلا لاومألاو تالآلا عي منيلع و يذلا هدوكرسو ْ

 ها : .بوكرملا

 7 كلف ءرخآ لح عم ين لب ههعم تسيل تلا لاومألا م ابأف
 ْ ..مهلك زحل اهف كتمت يلا ةميلا نم يح ل هب تسال.

 1 ةوقب ذح وت يتلا رافكلا لاومأ نع ةرابع يه :ةمينغلا -؟

 مقالي راقت - تردكلا يرق 0 1

 ”جازخلاو ةيزحلاك ةلتاقم يغب لصحنام وق: يف سا
 .خارخلاو ةيزحلا فران فرو لاقلا تي يف عمو

 :ةميشغلاب قلعتت ماقحأ ب
 :ةنيلخلا قش ةالعلا تول تاح رذ :لوألا مكحلا

 :ةثالث تاجرد نيمناغلل كنملا توبثل

 «ءاليتسالا و ذخألا سفني ةازغلل كلملا قح ,قلغتي :اهادحإ

 .مالسإلا رادب زارحإلا لبق كيلملا هب تبثي ال نكلو

 .  :عورف لصألا اذه ىلع ينتبيو
 زارحإلا لبق مئانغلا نم ائيش ةازغلا نم دخاو عاب اذإ ١-

 .كلملا مدعل حصي ال :ةازغلا ةحاحل ال مامإلا عاب وأ

 .همهس ثروي ال :ةازغلا نم دحاو تام اذإ -؟

 يف مئانغلا نم ائيش ةازغلا نم دحاو فلتأ ول -*



0 
 .ةرمتضيال :برحلاراد

 موترك اخي لوو ورا نيرو كد
 - ..ةمسقلا يف

 رابتعاب الو ادهتجم ال برحلا راد يف عدرا مسق ولو -
 .حصي ال :ةازغلا ةجاح

 :ةسمقلا لف تاسالاو ادب زارحإلا دعب :ةيناشلا ةجردلاو
 دعب كلملا تبقي ال نكلو « «رقتسيو دكأتي كلملا قح نإف

 .هبيصن ثروي مهنم دحاو تام ولف -

 0 .زاج عاب وأ مامإلا مسقولو -

 .مهنوكراشي ال ددملا مهقحل ولو -
 '  .نمضي ائيش دحاو فلتأو لو -
 لكل صاخلا كلملا تبثي ةمسقلا دعب :ةثلاثلا ةجردلا

 0 .هبيصن يف ةازغلا نم دحاو

 ٠ :فلعللاو ماعطلا مكه
 «برحلا راد يف ةميتغلا نم فلعلاو ماعطلا لوانتب سأب ال ٠

 00 .اريقف وأ اينغ لوانتملا ناك ءاوس
 .نامضلاب الإ مالسإلا رادب زارحإلا دعب كلذ حابيالو ... .

 «ةمسقلا لبق زارحإلا دعب فلعلاو ماعطلا نم لضف امو

 .نامضلاب لكأي اريقف ناك نإو ءاينغ ناك نإ ةمينغلا ىلإ دري هنإف
 .ءارقفلا ىلإ هنمث دري هنإف ةمسقلا دعب امأ
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 نأ ةازغلل حابي الف.لاومألا نم فلعلاو ماعلا ىوس امأو

 .عاركلاو حالسلا يف الإ ءاهب لكلا قح قلعتل اهنم ائيش اوذعأي
 :منغملا ىلإ هدري ىنغتسا اذإف ةجاحلا دنع بايثلاو

 ىلع مسقتو مالسإلا رادب زارحإلا لبق مئانغلا مسقت الو
 ١ :مهسأ ةسمخ

 .ةازغلل مهسأ ةعبرأف

 .ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلل سمحلا وهو مهسو
 ءاحخيش وأ اباش ناك ءاوس «ةلتاقملا نيب ةازغلا مهسأ مسقيو

 ْ .املسم الحر ناك اذإ ءاضيرم وأ احيحص
 مامإلا مهل حضري هنإف يمذلاو ةأرملاو «لقاعلا يبصلا امأ

 .الماك امهس مهيطعي الو «ةوزغلا يف اوكراش اذإ اعيش
 «هل مهس :نامهس سرافلل :هّللا همحر ةفينح يبأ دنع مث

 .دحاو مهس لجارللو ءهسرفل مهسو
 .مهسأ ةثالث سرافلل:الاقو 2002

 :اسراف ربصعيل ىتم
 0 يف لوعخدلا نيح هدصق بسحب الحار وأ اسراف لتاقملا ربتعيو

 .ناسرفلا مهس قحتسي ال هنإف ءارحجات لحد ناك اذإ ىتح «برحلاراد ١

 ناسرفلا مهس قحتسي :داهجلا دصقل اسراف لحد ولو

 .هسرف تام نإو
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 ١ ءتثرو أ هل بهووأ ءاسرف عت :الار لحد ولوأ
 ّْ .لوخدلا لاح رابتعال لحارلا مهس هلف .

 5 :سمخلا مكح
 :مهسأ ةثالث ىلع اننامز يف مسقي سمخلا 20

 ١- .ىماتيلل مهس ْ

 .نيكاسملل مهس -!9

 :ىلص لوسرلل ىبرقلا ىوذ ءارقف نيك اهننعلا يف ليسديو
 70 .ملسو هيلعدللا

 .ليبسلا ءانبأل مهس ش

 لع الاقوال يلم ول ور ىف

 " ءابرقأل مهسو «ملسو هيلع هّللا ىلص لوسرلل مهس : سا ةشح
 يا ارا ربا را يرانا ساحل

 عر اجيك دلال

 :بابلا اذهب قلعتت ماكحأ ْ

 اذكو :برحلا لمأ نم حالسلا عابي نأز وجي الو -1

 000 .مهل ةيوقت هيف ئيش لك مكحو ءديدحلا مكح
 نيريغم برحلاراد يف نانثإلا وأ دحاولا لحد اذإو -؟

 - نأل «ةمينغب سيل هنأل ءسمخي مل ائيش اوذحأف «مامإلا نذإ ريغب
 .ةقرس هوذأ هوذحأ امو ءارهق تذحأ ام يه ةمينغلا

 .هباصأ نمل يقابلاو «سمخي مامإلا نذإب اولخخد نإو
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 يشع يي ارذعأو ةغم ميل ةعامح لبخ نو -:

 ْ ٠ ْ .مامإلا مهل نذأي مل نإو

 ”.كا هل لد الق زغنب بوخوراو الا ناسف روع 3

 0 .مهئامدو مهلاومأ نم ئيشل ضرعتي

 ءاروظحم اكلم ئيشلا اذه كلمو ءردغ وهف ائيش ذحأ نإف

 ْ ب هدصيلا دؤيو

 :جارخلا ماكحأ

 نرخ نيم ضارأ ميلر ةذلب لعل لسا اذإورح#

 نيب اهيضارأ تمسقو ءارهقو ةرونع ةدلب تحئفاذإو

 1 ْ .كلذك ةيرشع يهف نيمناغلا

 يهف اهيضارأ ىلع اهلهأ رقأف ةونع ةدلب تحف اذإو -؟

 1 .جارخخ ضرأ

 ىلع جارجخلا هتم ذخخأ جارخلا لهأ نم دحأ ملسأ اذإو - -_

 . هضرأ

 ذخؤيو كلذ زاج جارخلا ضرأ ملسم ىرتشا نإو -4

 .جارحخلا ضرأ نم جراخلا يف رشع الو «جارخلا هنم

 اهنع عطقنا وأ «ءام جارخخلا ضرأ ىلع بلغ نإو -ه

 .اهيلع جارت الف ةيوامس وأ ةيضرأ ةفآب تبيصأ وأ «ءاملا

 نال ل م

 '.ائيش جرخت مل نإ
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 - 2 :جارشلا رادقم
 .ةمساقم جاربخو «ةعطاقم جارخ : :نيبرض ىلع جارخلاو ْ

 ءاملا غلي م بيرج لك يف وهف : :ةعطاقملا جارصع امأ

000000 

 .اعارذ نوتس اهضرعو ءاعارذ نوتس اهلوط ضرأ :بيرجلاو
 .ملاطرأ ةّثالث ىمشاهلا زيفقلاو
 .مهارد ةسمخ :ةبطرلا بيرح يفو

 .مهارد ةرشع :رامثلاو مركلا بيرح يفو
 .ةقاطلا بسحب اهيلع عمضوت :فانصألا نم كلذ ىوس امو
 يف اهعرز ءاوس «ةدحاو ةرم ةنسلا يف ذصعؤي جارحخلاو

 .ًاثالث وأ نيترم وأ ةرم ةنسلا

 .ةنسلا يف جراحخلا راركتب جارخلا رركتي الف

 : «مهيلع َّنَمو ةدلب مامإلا حتفي نأ وهف :ةمساقملا جارح امأ
 مكح همكحو «زوجي هنإف جراخلا نم | ءزج مهيلع عضي نأ يأرو 0

 نم صقني الو «فصنلا ىلع ديزي الو جراخلاب قلعتيف ءرشعلا
 .نيملسملا نم ذخؤي ام فعض سمخلا

 امارج ولك 7١ 55/4 :يواسي :عاصلاو ءادحاو اعاص يواسي لايكم :ىمشاهلا زيفقلا (؟)
 .لاطرأ ةينامث يمشاهلا زيفقلا يواسي هدنعف «راتحملا در بحاص دنع اذهو ءرم امك
 ١١/8١2576 يواسي :يمشاهلا زيفقلا لوقلا اذه ىلعف ءامارج 76 يواسي :لطرلا (؟)
 1 1 .رهملا باب يف مهردلا ريسفت رمو ءامارجولك
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 الجمزية 

 .لتقلا نع تفكو تزحب اهنأل «ءازجلا :ةغل ةيزجلا

 .يتوغللا ىنعملا نع يعرشلا ىنعملا جرتخي الو
 :ةييزجلا مقح

 "الإ رافكلا عيمج قح يف عورشم ةمذلا دقعو ةيزجلا ذأ

 .ةيزحلا مهنم لبقي ال هنإف «نيدترملاو برعلا يكرشم قح يف
 | :مهنم ذخؤتال نمو ةيزجلا مهنم ذخؤت نم

 رارحألا لاجرلا مهو :نيلتاقملا نم الإ ذحتؤت ال ةيزحلا مث
 .ءاحصألا نولقاعلا

 اهنأل ؛نيناجملاو نايبصلاو ءءاسنلا نم ةيزجلا ذخؤت الف

 «ريقف ىلع الو «ىمعأ و نميز ىلع ةيزجلا عضوت ال اذكو
 .سانلا نوطلاخخي ال نيذلا نابهرلا ىلع الو

 .هنع تطقس ةيزحب هيلعو ملسأ نمو

 :ةيزجلا رادقم
 :نيبرض ىلع ةيزجلاو

 عقوام بسحب ردقيف حلصلاو يضارتلاب عضوت ةيزج ١-
 ٌ ْ .قافتالا هيلع

 رافكلا ىلع بلغ اذإ اهعيضوب مامإلا ئدتبي ةيزج -1
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 :هوجو ةثالث ىلع يهو ؛مهكالمأ ىلع مهرقأو
 هس لك يقادنم دححوو اينغ يعكلا ناك نإ :لوألا هجولا ْ

 ْ .مهارد ةعبرأ رهش لك يف امهرد نوعبرأو ةينامث

 هنم ذوي لاحلا طسوتم يمذلا ناك نإو :يناشلا هجولا

 | .نامهرد رهش لك يف ءامهرد نورشعو ةعبرأ
 بسكلاو لمعلا ىلع ارداق اريقف ناك نإو :ثلاثلا هجوبلا

 .مهرد رهش لك يف ءامهرد رشع انثا هنم ذحخؤي ْ

 .ةيزجلا هيلع بحت ال ةنسلا رثكأ يمذلا ضرم نإو . ٠

 | :ةدرلا لهأ ماكحأ
 ضرعي نأ بحتسملاف مالسإلا نع ملسم دترا اذإو . ١-

 «تفشكو هتهبش تليزأ ةهبشب هدادترا ناك نإ ءألوأ مالسإلا هيلع

 . .ليجأتلا بلطي مل اذإ هتعاس نم لتقي الإو ءاهبف ملسأ نإف

 «مايأ ةثالث لجؤي هرمأ يف رظنيل ليحأتلا بلط اذإ امأ

 .لتقي ذكتيحف سأيلا عقو اذإف ,مالسإلا هيلع ضرغيو سبحيو .
 «مالسإلا ىلع ربجتو سبحت اهنكلو «لتقت الف ةأرملا امأف -

 .ملست نأ ىلإ مايأ ةثالث لك يف برضتو

 ةفينح يبأ دنع ةحيحص هتدرف'لقاعلا يسبصملا امأف-«

 .هدادترا نود حيحص همالسإ فسوي يبأ دنعو ؛همالسإك دمحمو

 هيمو دترملا يديم ضرعيو
 :برعياو



 م
 سنيحايؤ ءاربج مالسإلا هيلع ضرعي نآلاف ,غلب اذإو ْ
 1 .لتقي ال نكل برضيو .

 ..هتدر حصت ال هلقع باهذ يف دترا اذإ ناركسلاو -

 : هن اف رسكتتو دقرصلا لام مكه

 :افوقوم هلاومأ نع دترملا كلم لوزيو.
 .هلاومأ ىلإ هكلم داع ملسأ نإف

 اعرب بيرل ادب ولا وا هيدر ىلع كامرا لك كو

 00 .هقثرو ىلإ هلاومأ كلم لقتنا
 .اعيف ريصي هتدر لاح يف لاومألا نم بستكا امو

 ندر لاخي يفادلا ربل يف توست ام وا ارك رةماماكو

 . :افوقوم نوكي
 .هدوقع تحص ملسأ نإف

 .هدوقع تلطب برحلا رادب قحل وأ لتق وأ تام نإو

 «برحلا رادب هقاحلب مكحو ءادترم بردسلا ادب نعل نإف :

 نيع نم هضروادي ىف مدجو امف ةماسم مالسألا اذ ىلإ ءاعوتت

 - .هذأ هلام

 .عوحرلا قح هيف هل سيلف هثراو هيف فرصت اذإامأ .
 0 .لاجرلا مكح هانركذ امو

 نإف ءاهلاومأ نعهكلم لو زيالف# ًارملا تدترا اذإ امأ

 .اهتافرصت تزاح+ اهتدر لاح اهيف تفرصت
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 بنا
 المفداة  '

 اولتاقف ىرحخألا ىلع امهادحإ تغب نإفإ» :ىلاعت هللا لاق

 مراهّللا رمأ ىلإ عيفت ىتح يغبت يتلا

 : :ةداكلا ينعم

 وكلا نر وردا رغد همة قع :ةأغبلا

 .مامإلا ل حل عر
 :ةافبلا ماكحأ

 وفل رانخلا نختم معنا نبه ةكاط جرح ور

 نع فشكو «ةعامجلا ىلإ اودوعي نأ مامإلا مهاعد «ةعانمجلا

 .اهبف اوداع نإف «مهتهبش

 :مهرمأ ف مامإلا يأر اوعنتما نإو

 يعاب حبا مطعولااال احولالا

 .ةبوت اوثدحي

 ىتح مهلاتقب أدبيال مامإلا نإف «ةعنم مهل تناك نإو

 .هوأدبي

 .مهمزهيو مهتعامج قرفي ىتح مهلتاقاوأدب نإف 1

 .مهحيرج لتق يف عرسيو «مهءارسأ لتقي مازهنالا دعبو

 ه/تارجحلا ةروس (1)
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 ؛مامإ اونيعي نأ ةكوشو ةوق مهل نيذلا ىلع بححيو
 : 1 .لدعلا لهأ

 .اضيأ هب سأب الف مهءارشأ نع مامالا افع نإو

 .مهيلإ اهدري الو مامإلا اهمسقي.الو مهلاومأ منغيالو ش
 مهلاومأ نم مامإلا هذخأ امف ءاوخلضأو اوباتنإف.

 .  .مهيلإ هدري مئاقوهو مهحالسو
 .مهيلع نامض الف لدعلا لهأ هكلهتسا امو

 رمد كد

 .ءادهشلاب

 مهل تناك ءاوس ؛مهيلغ ىلصي الف :يغبلا لهأ ىلتق امأف
 .نونفديو نونفكيو نولسغي نكلو «نكي مل وأ ةعنم

 ا ل ل ل

 :ايناث مامإلا هذحأي مل« ءاهيلع

 يرجي نأ كسالك فجب يف هوفربض يعل لقا ا ماع لا

 .هنم ذخأ نمع

 هللا نيبو مهنيب اميف هلهأ ىتنأ هقح يف هوفرصيي مل نإو
 .كلذ اوديعي نأ ئلاعت



 باتك"
 - ةهايإلاو رظحلا

 "نم تظفح :لاق هبع هللا يضر يلغ نب نسحبلا نع
 0 :ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر

 : 20 :ةملكلا ىنعم
 عنمادبع رابغ انهاوهو .سيحلاو عملا ف ةلرطخلا 0

 : .اعرش هلامعتسا نم

 :كابتلا ديما روطحتلاو ظ

 ِ 0 : . قاقحتسا ريغ نم هكرتو هلعف نيب فلكملا ريخام :حابملاو

 ا ..ةحابإلا نم لوعفم مسا وهو باقع الو.باوث
 00 ةماركلاو ةحابالاو رظحلا ماكحأ تاكل انه وترك 7

 مهضعبو “ناسحتسالا باتك” هنومسي ءاهقفلا ضعبو «بدنلاو

 0 ش .«ةيهاركلا باتك” هنومسي :

 :يلياميفاهركذن ماكحأ باتكلا اذه يفو 1

 :لوألا مكحلا

 :ءاسشلاو لاجرعلا ىلإ رظنملاو سملا مكح

 :عاونأ ةثالث ىلإ رظنلاو سملا مكح يف ءاسنلا مسقنت

 بادآ يف يئاسنلاو (؟61 :مقر) لكو تو اهلقعا ثيدح باب ةمايقلا ةفص يف يذمرتلا هاور 222(

 (5 4٠٠ :مقر) دوعسم نبا نع ملعلا لهأ قافتاب مكحلا باب ةاضقلا



 مهو

 ىلإ اهنرق نم سملاو رظللا جورلل لح :تاجوزلا 1

 ..ةوهش ريغبو ةوهش نع اهمدق

 اطر تن الاخ ملل كاوق م اسم ا 34 2

لا نم مألاك اهل محبر ال يتلا مراحملا
 ةعاضرلا نم تحألاو ةعاضر

 ..رهظلاو نطبلا ىلإو ةبكرلاو ةرسلا نيبام ىلإ ءالؤه ىلإ مارح رظنلاف .

اسلاو ردصلاو رعشلا نم كلذ ىوس ام ىلإ رظنلا حابيو
 نيدع

  :يهتشي ال هنأ هلاح بلاغ ناك اذإ اذه نكلو ءاهوحنو نيقاسلاو 1

ل حابي الف يهتشي هنأ هلاح بلاغ ناك اذإ امأ
 . .رظنلا ه

 يتلا ءاضعألا سم هل حايي الف :رظنلا مكحك سملا مكحو 3 ٠

 .اهيلإ رظنلا هل حابي يتلا ءاضعألا سم حاييو.ءاهيلإ رظنلا هل حاينال

 .ةفوشكم ءاضعألا تناك اذإ اذهو 00

 . ىلإ مرحملا محرلا وذ جاتحاو «بايثلا عم تناك اذإ امأف

و لازنإلاو باكرإلل بوثلا ءارو ةعبرألا ءاضعألا هذه سم
 عضولا

 .يهتشي ال ناك اذإ كلذب سأب الف دحللاو ربقلا يف

 معلا تنبك :مرحم الب محرلا تاوذو تايبنجألا -

 اهمدق ىلإ اهسأر نم الصأ نهاذحإ ىلإ رظنلا مرحي هنإف :لاخخلاو

 ' .. نإف «ةوهش ريغ نم اهيلإ رظنلاب سأب ال هنإف «نيفكلاو هجولا ىوس

 الصأ مرحي يهتشي هنأ هيأر بلاغ ناك
 :ةوهش ريغ نع وأ ةوهش نع ناك ءاوس «مرحيف سملا امأ

 ْ :ةباش تناك اذإ اذهو



 4 نام

 بلاغ ناك نإ ةجفاصملاب سأب الف :ازوجع تناك نإف
 ا تلاع حتا «يهتشي ناك اذإ لحت الو «يهتشي ال هنأ هيأر
 ْ ْ . يهتشي ال لحرلا ناك نإو يهتشت تناك

 ناك نإو ةرورضلا دنع تايبنجألا ىلإ رظنلاب سأب الو
 ٍءاضقلا دنع اههجو ىلإ رظني :دهاشلاز يضاقلاك ءيهتشي
 ٠ .ةداهشلا لمحتو

 0 .اهجورت ديريقأرما ىلإرظنلازوجي كلذكو 2
 .اهنم ضرملا عضوم ىلإ رظني نأ بيبطلل زوجي كلذك و

 :ءاسننلا ىسلإ ءاسننلاو لاجرسلا ىسلإ لاجرعلا رظن
 ام ىوس رخآ لحجر ندب عيمج ىلإ رظني نأ لخرلل زوحيو

 .ةروعب تسيل ةرسلاو ةروع اندنع ةبكرلاف :ةرسلا ىلإ ةبكرلا نيب
 عيمج ىلإ رظنلا حابي : :ءاسنلا قح يف ءاسنلا كلناكو

 ْ .ةرسلا ىلإ ةبكرلا نيب ام ىوس ءاضعألا
 .ةوهش ريغ نم كلذك سملا حاب هْيلإ رظنلا حابب امو
 ينال هير اوترسلا يامال ركاررسلا عصا

 .ةزورضلا ةلاخ +
 ةكر فةرق ايفا لحل ىلا سل حيو

 00 :يناثلا مكحلا
 .اسولجو اشرفو اسابل ريرحلا لامعتسا

 .ًاسولجو ًاشرفو ًاسابل ريرحلا لامعتسا ءاسنلل لحي
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 ' اذإ برحلا ةلاح ريغ يف مارح سبللاف :لاجرلا قح يفامأبف: :'

 هامدتم ا سس :

 1 ٠. 0 0 لاح يفند حابب
 اريرح هتمحل تناك اذإ كر اذهو

 م <يالف ريرحتلا ريغ هادسو ب.

 :هبرحلاريغ 0

 ا ريفا اييرك سلا ناك فإن

 نأ ءايلوألا ىلع هركيف :نيناجملاو نايبصلا قح ىبفامأ

 :باطخا الف نيناجملاو نايبصلا امأ هب نومتأيو «كلذ مهوسنلي

 هيلع سولجلا يف هلامعتساو ءريرحلا ىلع مونلا امأ 1

 .زوجي ال امهدنعو «ةفينح يبأ دنع زئاجف هيلع ءاكتالاو

 . رادقم كلذو «سبللا قح يف ردع رجرحلا نم ليلقلاو .

 .عبرأ وأ عباصأ ثالث
 .دحأ نم ريكن ريغ نم داتعم بايثلا يف ملعلا كلذكو

 - :ثلاثلا مكحلا
 :ةضفلاو بهذلا لامعتسا

 ١ .ءاسنلا قح



 _؟م

000 

 : قلاب معلا ىودب مرح لاحرلا قج ىفامأ

 .مىرلاقثم متاحخلا ةضفردق نوكي نأ 0

 يف ةضفل ةضفلاو بهذلا نم يناوألا لاستعتتسا مرحنيو - 37 7 ْ

 يف ندبلا يف لمجتسي امم كلذ وحنو ناهّدإلاَو لكألاو فرشلا

 0 ءامهوحنو ةآرملاو ةلتكبلا يح اعيمج ءاسبلاو لاجرلا قحخ

 . .نيرسلاو يسارك كلاو ماجللاو باكر ل /'كلدكو

 يفعل نمأب دان 8 انعم وأ مر اًضضفم ناك اذإ امأ

 ْ .هلك كلذ هركي امهدنعو ؛ةفينح يبأ دنع

 ةفرحرلاو ذجسملا شقنو فحصملا ةيلحتب سأب الو - 1

 .ةتيرلاو.ءايرلا قيرط ىلع كلذ لعفه هركيو «ءبهذلا ءامب

 بهذ وأ ةضف نم افنأ لعجف «لحجر قفنأ عدج اذإو -4

 .هركي ال نيشلا ةلازإل

 اهدشيو اهديعي نأ دارأو ءناسنإ نس تطقس ولو ٠

 .فسوي يبأل افالخ ةفينح يبأ دنع هركي ةضفلاو بهذلاب

 :جبارملا مكحلا

 :ربخلا لوجق
 ىلع بلغ اذإ يبصلا لوق نذإلاو ةيدهلا يف لبقيو - ١

 .امارجج 1ع””ال ؛ يواسي :لاقثملا )١(

 .اهب ايلطم وأ ةضفلاب ىلحم يأ (5)

 .هوحنو ديدحلا هسبلأ :ةوحنو بشعلا ببض (")
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 :قداض هنأ هنظ

 ةيدهلا هذهي كيلإ يمأ وأ يبأ قلثعب : :لحرل ينص لاف اذا

 ا اض ةنأ هنظ ىلع ٍتلغ اذإ اهذحأي نأ هل !زاخ

 0 ربخأو «قوبسلا ىلإ ريغبض ىت تأ اذإاذكو

 نأ ساب.الف كلذ. وحن وأ انوباص مهاردلا هذهب يرتشي

 يغب تالا هلكأي اموأ ولحم ا وأ بينز لا نينلط نإو

 .هنم هعيبي ال نأ

 بلغ اذإ قسافلا لوق تالماعملا ف لبقيو -؟
 هنظ ىلع

 .قداص هنأ

 .اهريغو تايزاضملاو تالاك و لاك :تالماعملاو

 لدعلا لوق الإ تانايذلا يف لبقي الو -

 ملسم هزبخأ نإف ءءاملا ةساجنب رابخإلا :تانايدلا نمو ْ

 ْ .هب اضوتي مل ءاملا ةساجنب لدع .

 هنظ ربكأب لمعيو ىرحت اقساف ربخملا ناك نإو

 بالا اذه نم تاقرفتملا

 :لصسملا ديدعت

 ل لل ءاصخب سأب الو ١-

 اذإ ةمئادلا ريغ ةستق هلا لمح ها أ وم لانمعتنأ ار رحدياو اد 0

 كل ا ل 7



 قي

 7 لايغلا ريثك لجرلا ناك و ا فوم كاك وأ ءاهسفن ىلع
 1 م بقعا أ ةيبرت ىلع مايقلا عيطتسي ال

 1 ها
 ش روعأ ةليسو لامعتساب وأ ءاود لامعتساب وأ نلزعبا

 ل ىف ةفطنلا ترقتسا اذإ و. -2

 . 1 ٠ .رهشأ ةعبرأ يامر لردع انام يسن دعت وخلا
 ' دو اذإ ةدملا هذه يضم لبق نينجا طانقسإ 0

 ْ ةابحخإب ايقيقح افوح ةأرملا سقت ىلع فابخي نأب كلذ يعدتسيام
 1 ول فلاح يطا":

 :ريعستساوراختالا
 نييمدآلا تاوقأ يفراخدالا وهور راسكجالا هركيو

 : .-هلهأب راكتحالا رضي دلب يف ذ كلذ ناك اذإ- مئاهبلاو
 نماذه نسوي أب الق همحيض ةلض ركاز اسأ ش

 .هوركملا راكتحالا

 نأ يأر نإف ءسانلا ىلع عسي نأ ناطلسلل يغبنيالو
 ةنايصزجعو اشحاف ايدعت ةميقلا نع نودعمي مانعطلا باتبرأ
 . لهأ نم ةروشمب هب هب سأب ال ذئيحف ءرعسي نأ الإ . مانلا قوقح
 . .ةريصبلاو يأرلا

 .لمحلا عنمل ادصق جرفلا جراخ ءاملا لزتيل جاليإلا دعب لحرلا عزتي نأ وه :لزعلا (1)
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 : مضيف م ذامضلاو يدهطشمملا رضف ةفامع

 امل هركيف مهيلع مالسلا امأ ءنيملسملا ريغ ةدايعب سأب ال

 .هوركم مهسيظعت و ؛ميظعتلا نم هيف
 ل ا

 “.مكيلعو"” :هلوق

 كدا ددملا يتلا زول لحدي نأ سأب الو

 .هّللا همحر يعفاشلا

 دا رس معلا :هّللا همحر كلام لاقو

 :ارمحن هذختي هنأ ملع نإو كدانهلا نم .ريصعلا عيبب سأب الو

 :ة ارسل رعشلا لو
 اذكو ءاهرعشب عوطقملا اهرعش لصت نأ ةأرملل هركيو

 ْ .اهريغ رعشب |
 ل ل ا

 وهلا مكه
 هيف سيل وهل لكو هدير اا نص هركي

 .ندبلا حالص

 .مارح وهف رامق هيف ناك اذإ امأ ءرامق هيف نكي مل اذإ اذهو

 ْ :نطبلا قش زوجي ىتم
 ناك نإف: برطضي دلو اهنطب يفو «تتام الماح نأ ولو
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 .اهنطب ق ةشي هنإف ابلاغ شيعب ةدم يف وهو «يح دلو هنأ نافلا بلاغ

 ٠ جارخإل هنلعب قشي رت كافف لجو ةرد داسنإ حلما ولو

 لا

 : ا ل :ناتخلا مكح
 .. عبس نم بحتسملا هتقوو رةواشملا وح قاتم دادعلا :

 0 :ةدالولا تقوت نم مايأ ةعبس لعب زاخو هةنسم ةرشع ىلإ نينس

 .نْهل ةمركمف ءاسنلا نات امأ

 ال :رصبلا لهأ لاقف 5 اذإو

 .نوتحخم ريغ كرتي هنإف ناتخلا

 .:طيإلا فتشو رافظألا مدق

 ةتناع قلحيو هيراش يقحيو هرافظأ ملقي نأ لضتتألا

 ميما ير رو سارع ين ووسسو

 ' .اموي رشع

 000 كرتي نأ هركيو



 0000000 طاسصولا ظ
 ا مرا نيد وأ اهب وصوت ةيصو دعب نمإ» :ىلاعت هللا لاق

 هتضرم" :لاق هنع هللا يضر صاقو نبب دعسب نعو ٠
 مسقأ ينعد :تلقف ؛ملسو هيلع هللا ىلض ىبنلا ىلإ تلمْسرأَف

 ,تئلتلاف# تلق نان تقلا كلذ: ىنانه كش تي يلام

 ىرك“ ثلثلا دعب تكسف :لاق

 :ةهطكلا ينعم

 ا جسوم يمر اما حي :ةغل اياصولا

 .ةيضاو اهب ىضوملا يمس

 قيرطب ا كرعلا عراق ىلقانمم كليم نع عرشلا فو

 تزال ساجر |

 :ةيصولا ناكرأ

 ِ :نانكراهلو

 ' .نالفل اذكب تيصوأ :لوقي نأب يضوملا نم باجيإلا ١-

 1 ١ ؟/ءاسنلا ةروس (1)
 باب اياصولا يف يرابلاو 5 :مقر) ثلثلاب ةيصولا باب ةيصولا باتتك ,يف ملسم هاور )0(

 1 22025 :مقر) ءاينغأ هتثرو كرتي نأ
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 ريفي ادكلا يف هل يصوملا ةرمدع - ؟

 يك مح

50 

 :طورش ةتس رفوتت نأ الإ ةيصولا حصت الو

 ءاغلاب القاع نوكي نأب ٠ :عربتلل الهأ يص وملا نوكي نأ - ْ ١

 .نونجملاو يبصلا نم ةيصولا حصت الف

 :هلامب طيحي نيد يضوملا ىلع نوكي ال نأ -

 هأربي نأ الإ ةيصولا زجت مل هلامب طيحي نيد هيلع ناك نإف
 .نيدلا نم ءامرغلا

 يهل سوما نركب نأ 28
 .ةثرولا ةزاحإب الإ ثراول ةيصولا حصت الف
 ثاريملا نم هتصح ردقب ذفنت ةثرولا ضعب رامات

 .ريغال
 .يصوملل التاق هل ئصوملا نوكي ال نأ -

 ةيصولا تلطب يصوملا هل ئصوملا لتق نإف
 .ايح ادوجوم هل ئئصوملا نوكي نأ -5 ٠

 .ةكرتلا ثلثب ةيصولا نوكت نأ -5

 ؛ .ةثرولا زيجي نأ الإ ثلثلا ىلع داز اميف حصت الف

 لبق امأ ءيصوملا توم دعب 0 مهدرو مهتزاحإو
 عما طري
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 :هي سعومللا ناي
 .الام هب ئيضوملا نوكي نأ بجي

 .نايعألاو عفانملا :ناعون لاملاو

 | وأ «هراد ىنكسب ىصوأ نأب :ةزئاجف عفاتملاب ةيصولا امأ

 ةدم هل ىصوملل نوكيف ءاتقو كلذ يف تقوي مل هناتسب ةّلغب

 ث رولا ىلإ رادلاو ناتسبلا دوعي هتوم دعبو «هتايح

 .ثلثلا نم جرح اذإ زوجي امنإو
 هب ئئيصوملا ناك ءاوس ءزوجي هنإف :نايعألاب ةيصولا امأو

 عبرب يصوي نأب الوهجم اعاشم هب ىصوملا ناك وأ ءانيعم ادوجوم
 رمشي امب يصوي نأب امودعم هب ىصوملا ناك وأ «هلام نسمح وأ هلام

 .ثلثلا نم ةزئاج ةيصولا نإف ءهناتسب نم جرخخي ام وأ «هلخن '

 ىصوأ نإف «هلبق ال يصوملا توم تقو ثلنلا ربتعيو

 نإف فلأ هلو تام مث ةيصولا دنع فالآ ةثالث هلو «هلام ثلشب

 .فلألا ثلث يف حصت ةيصولا " ٠

 تام مث اهدالوأو اهفاوصأ و همنغ نبلب ىصوأ ولو
 .توملا موي دوحوملا وه ام ىلع عقي هنإف يصوملا

 اذإ هيف حصي هنإف انيعم ائيش ناك نإف :دوجوملاب ةيصولا امأو

 .ثلثلا ردقتب هل ئيصوملل نوكي ثلثلا ىلع داز نإو «ثلثلا نم ناك

 ْ عبرلاب رخآلو ثلثلاب عمال :اياضولا تعممجا اذإو

 ىلإ فرصي الإو لكلا يف زاج ةثرولا زاحأ نإف :سمدخلاب رخآلو
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 :كلكلا ف تويراضفيو ةيضولا دقت تدل نم مهيظ دنعاو ل

 . :ىصوأ نمل ثلثلا غيرو «ثلدل ل ىصضوأ أ نمل ثلثلا ثلث نوكيف
 ش د سمو «عبزلا هل

 . :ضعبلا ىلع ضعبلا مدقي له
 7-02 باحصأ نإ :داعلل ةيَضَولا تتاكاذإ'

 . .ضعب ىلع مهضعب مدقي ال ءاوسلا ىلع اهيف
 نأب :ئلاعت هللا قوقح نم وهامي اياصولا تناك اذإو

 لامعأ نم اهوحنو تاقدصلاو ثارافكلاو ةاكزلاو جحلل يصوي
 غلب اذإف ءيصوملا هب أدب امب ادب اعوطت اهلك تناك نإف «ربلا

 ْ . يقابلا لطبي ضعبلاب ثلثلا ىنف نإو ءتمعنو اهبف لكلا ثلثلا

 تيث اهنوجو ناك نأب :ةيواستم ضئارف اهلك تناك نإو ا

 يصوملا هب أدب امب كلذك أدب هيف ةهبش ال ىعطق ليلدب

 هللا بحول امن ىلوأ وه ًءادتبا ىلاعت هّللا هبجوأ ام مث

 .تارافكلا ىلع ةاكزلاو جنحلا مدقيف ءفلكملا ّنِم لعف دنع ىلاعت

 .رطفلا ةقدض ىلع ةمدقم تارافكلاو -

 :رطفلا ةراقك لع دعم طبل قامو

 توادملا نع ةندقب طفلا ةراقق وان
 .يحضألا نع هدم واملاو

 ةيصولا ئلاعت هّللا قحسل ةتباثلا اياصولا عم ناك اذإ امأو

 ه6 ايمو تيزقلابا اينولا لن ير ذل عسرملا لإن : نقلا
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 دع كابل لعجي الو «برضلاب ةدرفم برقلا تاهج ْن رم

 :ديزلو تارافكلاو ةاكزلاو جحلا يف ف يلام ثلث :لاق نإف

 .يمدآلا قح ىلع ضرفلا مدقي الو ؛ماهس ةعبرأ ىلع ثنعلا مسي

 ةاكزلاو ضرفلا 0 ىلإ ناسنإلا لام نم ئيش فرصي الو ٠"

 .ثلثلا نم ربتعي اهب ىصوأ اذإف ءاهب ىصوأ اذإ الإ تارافكلاو .

 اه اق لب اهيل كلدلا فرضي الفاهب ضو ملاذ امأف.

 دلب نم الحر هنعاوجحأ مالسإلاةجحسب ىصوأن مو 0
 ْ نم هنع اوجحأ :ةقفنلا ةيصولا غلبت مل نإف ءابكار جحي يصوسلا

 00 ْ .ةقفنلا غلبت ثيح

 نأ ىصوأو «قيرطلا يف تامف ءاجاح ةدللب نم جرخخ نمو |

 .هللا همحر ةفينح يبأ دنع هدلب نم هنع جح : :هنع جخي

 :هماكحأ و هل ئصوملا ناب

 اونا وكي اف] فدي اللا يسرنا نإ كيوتو دو 48“

 ٠ :هلاالزاك زن قم رسل نراك

 ..ملسملل رفاكلاو «رفاكلل ملسملا يصوي نأ زوجيو

 مهسوؤر ددع ىلع ةيصولا عقت :نوصحي موقل ىصوأ اذإو

 .اريبك وأ اريغص ءاريقف وأ اينغ «ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس :ءاوسلا ىلع

 " هلا هنالك ىلع ويف هدد شعم أل ناك نراك

  :لاق نأب «ةجاحلا لهأ ىلع ةيصولا دنع صني نأ - ١

 .حيحص اذهف مهلمارأو ميمت ينب ءارقفلا
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 ةغلالو افرعال ل فب ودع ركب زال
 وأ "”مهنابشل” وأ “نالف ينب ائمايأل” وأ “نالف ينبل تيصوأ” :هلوقك

 .نولوهجم مهو مهل عقت ةيصولا نأل ءزوحي ال هنإف ”مهحويشلا
 فرع يفامإ «ءارقفلا ىلع عقي دق مسإلا نوكي نأ -7

 مهنايمعل وأ «نالف ينب ماتيأل ىصوأ اذإ امك ؛عرشلا فرع وأ ةغللا
 هي لدعم :نوصحي ال اوناك ىتمف :ةحيحص ةيصولاف «مهاشمزل وأ

 .ةيصولا حصتل مهنم ءارقفلا دارأ هنأ
 يح قلو راشألا لعبتي هنإف قوص اوناك اذإو

 .ةفلتخملا ظافلألا تالولدم
 وأ “يئابرقأل يلام ثلث” :لاق نأب هئابرقأل ىصوأ اذإ ١-

 مرحم محر يذ لك نم برقألاف برقألل ةيصولاف ”يتبارق يوذل” 1
 ناك نإ ءادعاصف نينثإلل نوكيو «دلولاو ايلول ديكو

 .نيبرقألا دوحوب دعبألا طقنميو ؛عمجلا ظفلب

 ةكيو رق عل هولا «نيلاحنو نيمع كرت اذإنف
 .نالاخلا

 نأل «نيلاحخلل فصنلاو ءفصنلا معللف «نيلاو امع كرت ولو
 م0008
 ةفينح يبأ دنع اذهو « «عمجلا ظفل ىلإ ارظن نيدعبألل فصنلاو

 ىلإ 0 لاجرلا ةهج نم هتبارق عيمجل ةيصولا :الاقو
 .ءاوس اهيف ديعبلاو بيرقلا «مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ش
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 ىصرأ نإف .عمجلا ظفلي ةيضولا رك ذ اذإ هلك اذهو

 ١ معهلو ؛ةبسن يذل وأ هتبارق يذل وأ ةتبارقل : لاقو دحاولا ظفلب

 يقول لكوجتسيرعلا وهو برقألا درفنملاف نالابجو دبحاو
 ' 1 : ٍ . لكلا ذنع

 اذهف «نكلفؤ لآل” 0 «نخلف تيب لمأل”“ ئصوأ اذإو 5

 َ .هيلإ نوبسني نيذلا هيبأ ةبارق ىلع عقي

 ىلع عقي ةفينح يبأ دنعف “"نالنف لمهأل”ىصوأ ولو -

 : .هلايع يف ناك نم عيمج ىلإ فرصي امهدنعو «ةصاحخ نالف ةجوز

 تيب يف يتلا تنبلاو هنع لزتعا يذلا رييكلا نبإلا اأو

 ش ْ .لحدت الف جوزلا
 ىثنألاو ركذلا هيف لحدي هنإف “نالف دلول” ىصوأ ولو - ؛ ْ
 1 .ءاوسلا ىلع

 ' .نالف “بقعل” ىصوأ اذإ اذكو

 .'دلولا يف نأ الإ ءنالف ةثرول ىصوأ اذإ مكحلا اذكو ْ

 ىلع مهنيب نوكي ا يفو «ءءاوس ىثنألاو ركذلا مهس بقعلاو

 . 1 .ثاريملا ردق

 ل يذ لك رهصلاف “راهصألل” ىصوأ ولو -ه

 00 هتجوز نم

 للا ةفحبر



 1 : :ةيصولا نم عوجرلا

 ا متي مل عربت هنأل ادلع ةيمرلا نم عرعر |

 ا ع كاب هيف

 1 0 ١ . ١ .لوبقلا لبق عيبلا يف عوجرلا

 اح عوشرل ىلع لدي لمقوأ «عوجرلاب حرصاذإو
 1 '.اعوجر

 م لكي بوثب ىصوأ نأب :عوحرلا نا لدي لعف لاثمو
 "ردم يشل طاح يطق

 تا اةةلوس نكت ناي را رمل اوامر

 .هاتبف اضرأ ناك و 1 «نمسلاب

 نأ ةعابناب كلبا وكانت يرسل ين ركل ل [اذإ ردت

 .ةيصولا تلطب هبهو

 .ةيصولا لطبت اهب ىصوملا ةاشلا حبذ اذإ اذكو

 .اعوجر نوكيا ال اهمده وأ اهصّصح مث رادب ىصوأ اذإ امأ

 لطبت ال خسولا ةلازإل هلسغ مث هبوب ىصوأ اذإ اذكو

 9 ١ .ةيصولا

 نوكيا ةوجحلافءاعدحجو ةينمولا ركدأ مى ضوأؤلو
 نوكي هللا همحر دمحم دنعو هللا همحر فسوي يبأ دنع اعوجر .

 .اعوجر



 ني اال تل

 إلا يف ْ

 ” . .ذحاو ىتغمب :ةغللا ىلا اميالاو هيما

 اما :نالف ىلإ ئىضوأ :لاقيف :عرسشلا يف امأ

 ىنعم انمدقو . ا :ءاصيإلا مسأو الم هدالوأ م هيلإ دنهع

 ..هديعت الف اف اعرش ةيصولا 0

 :ءاصيإلا مكح

 ع هنأل «يصولا نم لوبقل مل بالو اح ءاضنلا

 .هلوبق نم دب الف هيف لمعلاب 3

 ناضل علم ةناصولا لعبرلا ليوا“ «لجر ىلإ ىصوأ اذإف

 نقل د راسل سلم داس رس ا

 .ربخلا هغلب ام دعب اهلبقف ابئاغ ناك وأ ءيصوملل ةهجاوم

 الإ حصي الف اهيف عجريو ةياصولا دري نأ يصولا دارأ ولو

 .درلا سلجم يف ارضاخ يصوملا ناك وأ يصوملا هب ملعي نأ

 مل نإو ءهدر حص هدرو لبقي ملف ءاصيإلا ربح هغلب اذإو

 .ريرغت هيف سيل هنأل «هب ملعي مل وأ ارضاح يصوملا نكي '
 .نومأم ريغ اقساف ناك اذإ تيملا يصو لزعي نأ يضاقلل مث ْ

 .ةكرتلا ىلع

 1 ردقيالو هفرصتلا ىلع دقي ال يعض هك ةقث اك نإو



 .هلزعي الو هريغ هيلإ مضي يضاقلا نإف هسفنب ةكرتلا ظفح ىلع

 | بصنو ةيصولا نم يضاقلا هجرخأ رفاك ىلإ ىصوأ نمو

 ..:ففع فرطتي نأ امهدنج لزج ملا نينثا ىلإ ىصؤأ نمو. ا

 1 .ةءايشأ ةعب يفالإ ةيحاض نود هللا امهمحر دمحسو ةفينج يبأ

 .هزيهحتو تينللا نفك“ ءارش-

 مهتوسكو يدرب لواء 1

 اي دوو 5

 ..اهنيعب ةيصو ذيفنت - 4 ْ

 يدعم

 مس ”: تيدلا قرقح يف ةئوصحلا 3 0

 ارح فرار ف وكي يش لكل كحل كلك

 .يأرلا ىلإ هيف جاتحي ال وأ

 اميل فرش جب نيا او قاس ا دنا

 .ًاقلطم هبحاص نود

 ولج لج ولج ولج ولج
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